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ҚАЗАҚТЫң ТҰңҒЫШ БЕЙРЕСМИ КОНСТИТУЦИЯСЫ

АбылАй А. А.
9 сынып оқушысы, № 26 Гимназия-мектебі, Екібастұз қ.

ТулеуовА Н. Н. 
тарих пәнінің мұғалімі, № 26 Гимназия-мектебі, Екібастұз қ.

«Мәңгілік ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл 
арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем 
картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. 
Ол арман – тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне 
сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді» [1]. Қазақ Елінің болашағы 
Алаш ардақтыларын ерекше толғандырды. Оларөмірлік ұстанымы 
және халқының ұлттық идеясы ретінде Қазақ елінің Конституциясын 
жазуды мақсат етті. Ондағысы елі азаттыққа қол жеткізсе, оның 
жүретін жолы мен заңнамалық негіздері дайын болсын деген ниеті 
болатын. Ресей астанасының кітапханаларында сарыла отырып, көз 
майын тауысып, зерттеулерді ақтарып, оларды ой-зердесінен өткізіп 
жазған еңбектерінің бірі – «Қазақ елінің Уставы» (Жарғысы). Бұл 
шын мәнінде қазақ мемлекетінің Конституциясы еді.

Конституция ең алғаш АҚШ-та, содан кейін Европаның кейбір 
елдерінде 18 – ғасырдың аяғында өмірге келген. Ал Қазақстанда 
Кеңестер Одағы кезінде 3, ал тәуелсіздік алғалы бері 2 Конституция 
қабылданды. Қазақстанның конституциялық құрылысының тарихында 
бес Конституция болған, соның ішінде қазіргі қолданыстағы 1995 
жылғы Конституция. Қазақстанда Конституциялар 1926, 1937, 
1978 және 1993 жылдары қабылданды. Ал, алаш ардақтыларының 
ұсынысымен дайындалған Қазақ елінің тұңғыш заңы «Қазақ елінің 
Уставы» ресми  қолданысқа енгізілмей қалыс қала берді.

 Барлыбек Сырттанұлы – қазақ тарихындағы аса көрнекті 
қайраткерлердің бірегейі. Ол – ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 
ғасырдың басындағы  тұрмысы мен тіршілігі орыс патшалығына 
бағынышты болып қалған бодан да, отар елдің құқығын қорғап, 
қазақтың бағы да, жаны болған  жерін орыстың мұжығы мен қара 
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шекпенінен қайтарып алып, қазақты өз алдына дербес мемлекет 
ел қылуды арман етіп, ұлт-азаттық жолында теңдік іздеп күрескен 
Алаш ардақтысы еді! Ә. Бөкейхан, Ж. Ақбай, Б. Қаратайұлы,  
М. Тынышпайұлы сынды ұлт мақтаныштарымен иық тіресіп Алаш 
идеясын насихаттаған ұлт перзенті.

ХІХ ғасырдың ІІ жартысында айшылық алыс жерден Санкт-
Петербург университетіне білім, ғылым, өнер үйренуге барған 
Барлыбек Сыртанов, Бақытжан Қаратаев, Мәмбетәлі Сердалин, 
Бақтыгерей Құлманов, Абдолла Теміров сынды бір топ қазақ 
жастары жұрт ісін түс көрмей, ояу жүріп іздеу – мақсат деп 
«Жерлестер» ұйымын құрды. «Жерлестер» – қазақ тарихындағы 
ең тұңғыш ұйытқы болған жастар ұйымы. Қазақ қайраткерлері 
шыңдалған, өмірлік мұраттарын айқындауға септігін тигізген 
ұйымда олар басқосулар өткізіп, түрлі шаралар ұйымдастырып, 
танымын қалыптастырды. 

Бодандықтың бұғауын бұзып, азаттыққа ұмтылған Алаш 
қозғалысының алтын дәуірінде Әлихан Бөкейханның тапсыруымен 
заңгер Барлыбек Сырттанов «Қазақ елінің уставы» деп аталатын 
еңбек жазған. Бұл – жаңа заманға сай жазылған тұңғыш қазақ 
заңы. Жарғының «Кіріспе сөзі» қазақ елінің өткен тарихын нақты 
деректермен шола сипаттайды. Ол: «Қазақ елі көне ұлттардың бірі. 
Оның тарихының тамыры тереңге жайылған. Жеке ел болып өмір 
сүрді, елін, жерін қорғады. Ұрпақ жалғастырудан 7 миллионға жетті. 
Санымен Россияда үшінші орында. «Ақтабан шұбырынды, алқакөл 
сұлама» жылдарда қалмақтардың күшті һәм көп әскеріне ауызбірлік 
жоқтығынан қарсы тұра алмады. Бірақ Үш жүздің ақылды ұлдары 
бір байрақтың астына жиналуға уәде беріп, бас қосып, қалмақтарды 
күл-талқан жасады. Әбілқайыр хан асығыстық жасаумен Кіші жүздің 
қазақтарын Россияға бағынышты етті. Орыс патшасы жасалған 
шартты бұзып, қазақ жеріне бекіністер орнатты, жаулап алуды 
күштіледі, қарашекпенділерді қаптатты, қазақтың жерін, жеген 
нанын, ішкен суын тартып алды. Байғұс қазақтар өз жеріне ие болудан 
айырылды һәм айдалаға, құмға ығыстырылды» – деп басталады [2].

Жарғыдағы негізгі де басты мәселе «Қазақ елі республикасының 
жеке болуы турасында» жазылған. Ол мынадай тармақтармен 
белгіленген:

«1. Қазақ елі халық билейтін һәм қазақи ерекшеліктері бар ел.
2. Қазақ елінің жеке туы бар. Ту жасыл, қызыл һәм сары 

көлденең жолақтардан жасалады. Басындағы бұрышта ай һәм 
жұлдыздың суреті бар. Жасыл түс – елдің исламға берілгендігінің 

белгісі, қызыл – ел қорғауда төгілген қан, сары – қазақтың кең 
даласы, еркіндіктің белгісі» екендігі айтылған. Бұдан былайғы кезде 
Қазақ елінің Россиямен достастық, яғни доминион дәрежесіндегі 
қарым-қатынаста болып тұратындығы жеке үшінші тармақпен 
енгізілген. Бір ерекшелігі Жарғының бүгінгі Егемен еліміздің 
Конституциясымен үндестігі байқалады. Мұны қиындық пен езгіні 
көп көрген бабаларымыздың болашаққа деген арман, мақсатының 
бүгінгі күнмен тоғысуы десе де болар еді.

Сол сияқты Жарғыдағы: «Қазақ еліндегі ең басшы орын – 
Ұлт мәжілісі. Оған дауыспен өткендер Қазақ елінің басшысы 
Президентті төрт жылға сайлайды», деген тармақтар немесе «Бір 
Президент екі реттен асып ел билеуге хұқы жоқ», делінген талаптар 
бүгінгі күнмен үндес, сабақтас, әрі тәуелсіз еліміздің Негізгі 
Заңымен іштей тығыз байланысты екендігі аңғарылады.

Жарғыда Президент Қазақ елін министрлер арқылы 
басқаратындығы және оларды Президент өзі таңдайтындығы атап 
көрсетілген. Бірақ Президент таңдаған министрлерді Ұлт мәжілісі 
дауыспен шешетіндігі айтылған. Жарғы талаптары бойынша 
«министрлер өздері басқарған жұмыстарымен Президенттің һәм 
Ұлт мәжілісінің алдында есеп беріп тұрады» делінген.

Жарғыдағы: «Қазақ елінде билік жүргізу закон шығаратын, 
орындайтын һәм сот болып тұрады. Үш билік бір-біріне бағынбайды, 
бассыздыққа жол бермеудің белгісі болып тұрады» деген тармақ та 
дәл бүгінгі күнгі мемлекеттік басқару құрылымымен ұқсас.

Сол сияқты «Адам баласының хұқы турасында» деп аталатын 
екінші бөлімдегі мәселелер де бүгінгі таңдағы алдыңғы қатарлы 
мемлекеттердің Конституция талаптарына жауап берерліктей, жан-
жақты, әрі тереңнен ойластырылып жасалған. Мысалы осы бөлімнің 
10-тармағы: «Қазақ елінде адам баласының бәрі тең хұқылы. Дініне, 
қанына, тегіне, нәсіліне қарап адамды қорлауға жол жоқ. Адам тек 
закон һәм Құдай алдында жауап береді», деген сипаттармен көрініс 
тапқан. Бұл да бүгінгі Қазақстанның қолданыстағы Конституциясының 
адам құқығы жөніндегі баптарымен ұқсас әрі үндес.

Ал енді сөз етіп отырған бөлімнің 11 және 12-тармақтары 
«Қазақ елінде адам балалары бостандықта, теңдікте һәм бақытты 
өмір сүруге хұқы бар», делініп, республикада ер мен әйел адамның 
құқы тең екендігі баса айтылады. Бұл тұрғыда Барлыбек Сыртанов 
адам құқын қорғаудың ең негізгі мәселесі әйел бостандығы 
екеніне баса мән берген. Осы ретте қазақи ерекшеліктер әйелдерді 
қорламайтындығы, әйел келісімімен іске асатындығы атап 
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көрсетіледі.Яғни, «қазақи ерекшеліктер әйелдерді қорламайды, 
әйел келісімімен іске асады» деген сөздердің астары терең, 
әйелдің бостандық құқығы шектелмейді. Қандай да мәселе «әйел 
келісімімен іске асатындығына» сілтеме жасалған. Мұнымен қоса, 
Қазақ елінде адам баласының еркін сөйлеуге, ұйым құруына һәм 
партияларға кіруіне тыйым жоқ екендігі атап жазылған.

Аталған Заңның ІІІ бөлімі «Қазақ жері турасында» деп аталады. 
Бұл бөлімнің 18-тармағы: «Қазақ жері оның меншігінде болады», 
деп қысқа қайырылғанымен, нық қағылған қазықтай сан тармақ 
желіге тұрақ болып, бағыт сілтеп тұрғаны анық. Өйткені мұнан 
әрі: «Қазақ елінің жері саудағы түспейді, Құдай оны адам баласына 
пайдалану үшін жаратты», деп шегелене түседі. Ал, 20-тармақ 
жердің кені, орман, су, көлі һәм таулары Қазақ елінің иелігінде 
екендігін және оның мал жаю, егін өсіру, үй салу, жерді өңдеу һәм 
жерді пайдалы іс мақсатында қазынаға қайтару хүкімет рұқсатымен 
болатындығын тайға таңба басқандай айқын сипаттап береді.

Барлыбек Сыртановтың жер туралы тармаққа «…Құдай оны 
адам баласына пайдалану үшін жаратты» дегенді нықтылануы, 
жердің ортақ байлық екендігін көрсетті. Барлыбек Сыртанов 
«Қазақ Елінің Жарғысын» жазған кезеңде қазақ халқының тікелей 
пайдалануынан 45 миллион десятина жер тартып алынып, патша 
шенеуніктеріне және Орталық Ресейден, Сібірден ағылып келіп 
жатқан орыс қоныстанушыларына берілген болатын.

Жарғының соңғы ІV бөлімі «Сот турасында» деген тақырыппен 
беріліп, ол сот билігі туралы жеке 8 тармаққа топтастырылған. Онда 
сот билігі өз еркімен іске асатындығы және соттың хүкімі законға һәм 
сот ережелеріне сүйенетіндігі айрықша атап көрсетілген. Бұл тұрғыда 
«судьялар дау шешкенде хүкіметке яки адам баласына бағынбай, закон 
һәм сот ережелері негізімен хүкім шығарулары шарт. Судьяларға әсер 
жасағандарға соттың хүкімі кесіледі» деп ескертілген.

Мемлекеттік тіл саясаты мәселелері Жарғыда барынша 
ыждағатты қамтылған. Мәселен, оның 26-тармағында: «Судьялар 
қазақ тілін білуі шарт» деп қадап айтылған. Бұл арқылы заңгер 
ұлтты, тілді қорлаудан қорғауын және әр ұлт үшін ана тілдің 
маңызын анық көрсетеді. Сондықтан да қазақ зиялылары бұл 
тұстары «тіл дамыған елде мемлекет бар, тіл дамымаған елде 
ұлттық мемлекеттіліктің жойылу қаупі ақиқат» екендігін баса 
айтуға мәжбүр болды.

Жалпы құрылымы 4 бөлім, 28 тармақтан (баптан) тұратын 
Қазақ елі Жарғысының соңына «13 июнь, 1911 жыл, С. Петербург» 

деп мезгілі мен мекені жазылып, «С. Б. Алашинский» деген қол 
қойылған [4].

«С. Б. Алашинский» – Барлыбек Сыртановтың бүркеншік 
атының бірі. Жансыздар мен тыңшыларды адастырудың бір тәсілі 
ретінде осылай істеген сияқты. Десек те, тегіне «Алашты» бекерден-
бекер негізге алып отырмағандығын байқаймыз. Мұның түпкі мәні 
– Фарабты, яки Яссыны тегі етіп алған даңқты бабалары Әл Фараби 
мен Қожа Ахмет Ясауидің жолын ұстанғанын аңғартады. 

Жетісу өңірі – қазақ елінің небір белді тұлғалары шыққан 
өлке. Осындай тұлғалардың бірегей даралары тек, Жетісу 
өлкесіне ғана емес бүкіл Қазақ-Қырғызға, Барлыбек, Тұрлыбек 
деген атпен танымал болып, ел аузында қалған Барлыбек пен 
Тұрлыбек Сырттановтар. Екеуі ең алғашқылар қатарында Қапал 
станицасындағы жаңа мектепте сауат ашып, одан Верный 
қаласындағы «элитная гимназияда» оқып, үздік бітіреді.

Кейіннен Барлыбек дүние жүзіне әйгілі императорлық 
Санкт-Петербург университетінің шығыс тану (шығыс тілдер) 
факультетінің арап-парсы, түрік-татар дәрежесіне 1886 жылы оқуға 
түседі. Университет қабырғасында, Барлыбек араб тілін В. Розеннен, 
парсы тілін В. Жуковскийден, түрік-татар тілін И. Березиннен, 
шығыс тарихын Н. Веселовскийден, қытай тілін факультет деканы 
А. Васильевтен оқып үйренеді. Осындай ғұламалардан білім, тәлім 
алған алғыр да, өжет Барлыбектің көптің бірі болып қалуы тіптен 
мүмкін емес еді. Сонымен қатар, озық ойлылардың, ғұламалардың 
ордасы Санкт-Петербург қаласының саяси өмірінен тыс қалмай, 
көптеген оқиғаларды көріп, санасын ұштай түседі.

Университет қабырғасында жүріп, Барлыбек қазақ елінің 
қамын ойлап, оның болашағы туралы көкейтесті мәселерді жиі 
көтереді. Негізгі күш «ел бірлігінің нығаюы» екенін түсінген 
Барлыбек Сырттанов университет қабырғасында жүріп Мәметәлі 
Сердалин, Бақытжан Қаратаев, Абдолла Теміров, Бақтыгерей 
Құлманов сияқты жігіттермен бірігіп «Жерлестер» үйірмесін 
құрып, кейіннен ол үйірме «Жерлестер одағына» айналады, 
оның мүшелерінің саны 1500-дей студенттер болады.1890 жылы 
Барлыбек Сырттанов университетті 1-ші дәрежелі дипломмен үздік  
бітіріп шығады.

Қазақ мұсылмандарының барлық мешіттеріне 1905 жылы 
Николай II патшаның суретін міндетті түрде ілуге қажет деген 
империялық нұсқауға Барлыбек Сырттанов «ұлы державалық 
шовинизм» екенін түсініп, оны әшкерелейді.
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1908 жылға дейін денсаулығына байланысты Жетісу облыстық 

басқармасының жаупты қызметкері – сарай кеңесшісі қызметін 
атқарады. Бұл кезде патша тыңшы-жендеттеріде көзі ашық көкрегі 
ояу қара халықтың сөзін сөйлеп, жоғын жоқтап жүрген Барлыбек 
Сырттановтың соңына шам алып түседі.

1911 жылы ауру-науқасына қарамастан Жетісу қазақтары мен 
қырғыздары, сарт, ноғайлары және басқа да тұратын ұлттардың 
атынан арнайы өтінішпен Санкт-Петербургке барады. Талай патша 
шенеуніктерінің қабылдауында болады, халық мүдесінен алшақ тұрған 
Ресей бюрократиялық аппараты сөзіне құлақ аспаған соң Жетісуға 
оралып, патша өкіметінің отаршылдық саясатына қарсы үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізумен шұғылданады.  Петроградтта бір қыс тұрып 
науқасы дендеп қатты ауырып, ақыры әрең дегенде елге жетеді.

Бір хатында, Санкт-Петербургте жүргенімде «Лепсі уезінің 
жерін жазған кітап менен бұрын шығыпты, енді Қапал һәм Жаркент 
уездерінің нормасын азырақ көбейтуге қолым жетті. Ғалиханға 
(Әлихан Бөкейханов) жолығып көп сөйлестік» деп һәм өзге сондай 
сөздерді айтып, маған хат жазды деп еске алады Мұхамеджан 
Тынышбаев. Осы жолы Ғалихан екеуінің арасында ел болашағы, 
жер мәселесі жөнінде үлкен келелі әңгімелер жүреді. Әлихан 
Бөкейханов Барлыбек Сырттановтың ақжарқын, кеңпейіл мінезіне, 
асқан білімділігіне, парасаттылығы мен қарапайымдылығына 
қайран қалады [2].

Барлыбек Сыртанов Мұхмеджан Тынышбаевты оқуға 
аттандырып тұрып: «Жолың болсын балақай! Қазақтың көзі ашық, 
көкірегі ояу азаматтарының көбейуі өте қажет. «Білекті бірді жығады, 
білімді мыңды жығады». Қараңғы қазақтың күні қараң, осыны 
зердеңе  сақтап жүр», деп өсиетін айтады. 1902 жылы туған қызы 
Қанифа апайдың мәліметі бойынша Барлыбек Сырттановтың артында 
өзі жинаған 2000-ға жеткен кітаптан тұратын кітапханасы қалған.  
1914 жылы қарашаның 26-сында 48 жасында қайтыс болған [2].

Барлыбек Сыртанов ел ішінде «Ынтымақ ережесі» деп аталып 
кеткен, ереже небары 15 баптан тұрады, мазмұнына ғылми түрде 
талдау жасап қараса, ел басқару ісін дәстүрлік салт-санамен, әдеттік-
құқық нормаларымен реттеуді негізге алған. Ереженің талаптары 
бойынша ел арасындағы болып жатқан дау дамайларды шешу, 
халық болып сайланған беделді ақсақалға жүктелді. Оның айтқан 
сөзі, жүргізген іс-әрекеті барлық қауым мүшелеріне міндетті болуы 
тиіс. Ереже бүгінгі күнгі «Медиаторлық ережеге» сай десе болады. 
Қазақ халқының ғасылар бойы қалыптасқан, қауымдық, гуманистік 

сипатттарға ие болған әдеттік құқықтың «ағайыншылық», 
«жұртшылық», «асар», «қонақжайлылық», «қызыл көтеру», 
«жылу» сияқты көптеген инистутарын жаңа мағанада, жаңа сипатта 
қолданады. Бұл нағыз тәрбие беретін, үлгілі ереже болыпты. 

1881 жылы Верный қаласында Жамбыл бабамыз «Сырттанға» 
деген өлеңінде

….Сендей қазақ аз шығар,
Үміт қылған баладан.
Екі балаң жетілсе,
Құтыларсың табадан…. 
Осындағы Жәкеңнің «екі балаң» деп отырғаны Барлыбек пен 

Тұрлыбек еді.
….Мен кандидаттық дисертация қорғарда, «Петербург 

университеті Қазақстанның саяси және құқықтық ой-пікірінің 
тарихында»деген мәселені ұсынып тұрып, ұлағатты ұстазым 
академик, есімі шет елдерге таныс болған ірі ғалым Салық 
Зиманов «Петербург университеті түлектерінің ішінде Барлыбек 
Сырттанов ерекше. Ол зерттелмеген тұлға. Соны зерттеңіз» 
деуі тегін емес екенін 15 жыл жариясыз, астыртын ізденіс пен 
зерттеудің нәтижесінде анық байқадым, деп Заңгер ғалым Сәкен 
Өзбекұлы жазған [3].

Барлыбек Сыртанов – халқымыздың бостандығы мен ұлттық 
тәуелсіздігі, оның жарқын болашағы үшін аянбай тер төккен асқан 
білімпаз, елді аузына қаратқан, Қазан төңкерісіне дейінгі мерзімде 
Қазақстанда отаршылдыққа қарсы батыл үн көтерген ірі қоғам 
қайраткерлерінің бірі.

Тұңғыш Ресей империясы құрамынан бөліп, Қазақ 
мемлекетін құру идеясын көтерген, тұңғыш Қазақ елінің 
Жарғысын жазған, Ынтымақ ережесі аталып кеткен ережені 
жазған, сонымен қатар әлеуметтік үрдіске, медицина саласына да 
үлкен мән берген артында өшпейтіндей із қалдырған ұлы тұлға  
– Барлыбек Сыртановтың 2016 жылы туғанына 150 жыл толды. 
Тарих қойнауында ескерусіз, іздеусіз, белгісіз болып қалып бара 
жатқан осынау елім, жерім деп, бүкіл өмірін халық игілігіне, ұлт 
тәуелсіздігіне жұмсаған ірі тұлғаның ізгі істерін Алатау баласы, 
Барлыбек Сыртанов үшін емес, жалпы ұрпаққа ұлықтау мақсатында, 
жоғарыда аталған айтулы даталарға байланысты, мына төмендегідей 
игі істер атқарылса, бүгінгі және келер ұрпақ алдындағымаңызды іс.

Конституцияның қоғам өмірінде, еліміздің тарихындағы 
орны бөлек. Конституция қағидаттарына сәйкес, еліміздің 
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демократиялық жолмен даму бағыты айқындалды.Құқықтық 
мемлекет қалыптастыру қағидалары қоғамда және азаматтардың 
санасында түпкілікті бекітіліп, өз жемісін беруде.
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САКРАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

АйТжАНов М.
ученик 10 класса, Областной многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей. г. Павлодар

Казахстан исторически сложившаяся страна, на территории 
которого в разные периоды возникали государства с самобытной 
культурной историей. В последнее время историей нашей страны 
интересуются не только сами казахстанцы, но и представители 
других государств с удовольствием посещают многочисленные 
исторические памятники истории и культуры, географические 
достопримечательности. Сакральный туризм и объекты природного 
характера привлекают не только представителей научной 
интеллигенции, но представителей народа.  

Лидер Нации – Елбасы Н. А. Назарбаев в программной статье 
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 
отметил, что первым условием модернизации нового типа – 
сохранение своей культуры, собственного национального кода: 
«Это платформа, соединяющая горизонты прошлого, настоящего 
и будущего народа» [1]. Ел басы дал начало созданию проекта 
«Духовные святыни Казахстана» или «Сакральная география». 

Сакральные места – это памятники культурного наследия, куда 
проложена народная тропа: мавзолеи и природные ландшафты, 
так же эти места имеют значимые историческую, политическую 
особенность, являются символами историко-культурного наследия 
и национального единства.

Регион Павлодарского Прииртышья имеет очень богатое 
историко-культурное прошлое, которое необходимо глубоко 
исследовать. Дальнейшее изучение края позволит значительно 
обогатить список историко-культурных и природно-ландшафтных 
сакральных объектов. В этом направлении можно отметить труды 
наших историков – краеведов, которые проделали колоссальную 
работу, составив исторические туристские маршруты по 
Павлодарской области. 

На сегодняшний день в каждом регионе Казахстана 
насчитывается огромное количество памятников, являющиеся 
местом поклонения не только казахстанцев, но приезжих туристов 
из разных регионов мира. Из наблюдений, источников информаций 
сейчас местами поклонения в основном является рукотворные 
памятники, тому пример неиссякаемый поток паломников и 
туристов в Туркестан, где имеется великолепное сосредоточие 
исторических памятников разных эпох. 

Памятники природного наследия – это объекты тотального 
туристического поломничества и к великому сожалению, многие из 
них являются памятником вандализма и экологической катастрофы, 
исходящий от человека. 

Многие природные объекты, являющиеся сакральными 
для населения, разбросаны по всей территории Казахстана, они 
являются не только местами поклонения, но культурным наследием. 
Большинство людей, духовно объединяясь с природой, стараются 
сохранить и сберечь объекты  в течение длительного времени. 
Многие из них имеют большое научное значение как эталонные 
образцы элементов естественного ландшафта, играют значимую 
роль в сохранении биоразнообразия, также являются важными 
объектами национальной культуры. Охрана сакральных мест – это 
не только сохранение физико-географического положения или 
каких-то других природных свойств, но и сакральное содержание.

Однако, несмотря на трепетное отношение местного 
населения и охраны данных объектов, их становится все меньше. 
В результате хозяйственной деятельности: добыча полезных 
ископаемых, геологические разведки, вырубка лесов, строительство 
дорог и других антропогенных вмешательств многие объекты 
подвергаются полному уничтожению. Фанатическое поломничество, 
неорганизованность в работе с туристами, или отдыхающими также 
приводит к постепенному уничтожению объектов. 
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Ландшафтные объекты Павлодарского Прииртышья по 

сравнению с другими регионами страны не так сильно выражены, 
следовательно, слабо изучены. Природные места поклонения 
расположены преимущественно в местах слабоокультуренных или 
вообще неокультуренных, в отличие от святынь, созданных человеком.

На территории области имеются особо охраняемые территории 
республиканского и международного значения, они имеют 
экологическую, научную и культурную ценность – это грот 
Драверта, грот Кувшин, пещера Коныраулие, пещера Аулие, родник 
Аулиебулак, родник Телеубулак, ущелье Айманбулак, ущелье 
Каменных чудес, ущелье Рахай, ущелье Ушсала. Данные объекты 
являются частью туристических маршрутов  Павлодарской области 
и относятся к культовым местам. Люди сюда приходят, приезжают 
издалека, с целью взять благословение на возможность иметь 
здоровье, бизнес, рождение детей и многое другое.

Один из туристических маршрутов надо начинать именно с 
областного центра, который является доказательством того, что 
территория Павлодарской области была населена, пусть даже 
животным миром, еще в глубокой древности, о чем доказывает 
палеонтологический музей под открытым небом «Гусиный перелет» 
– один из крупнейших в Евразии памятников гиппарионовой 
фауны. Свое название этот природный объект получил по  
местонахождению в урочище Гусиный перелет, расположенный 
в прибрежном микрорайоне города Павлодара, недалеко от 
железнодорожного моста. 

Сегодня памятник «Гусиный перелет» является эталонным. 
Сейчас известен ряд мест, находящиеся за много километров 
от Павлодара, где найдены костные отложения, так называемой 
«Павлодарской свиты». Это значит, что там встречены окаменелые 
костные остатки животных, известных из местонахождения 
«Гусиный перелет» [2, с. 32].

«Гусиный перелет» может стать достойной научной туристической 
тропой, потому что интерес людей к удивительному миру древних 
животных постоянно возрастает. Во многих цивилизованных 
странах, с целью сохранения уникальных захоронений с остатками 
древних животных, создают национальные парки или музеи под 
открытым небом. Чтобы превратить памятник действительно в 
объект республиканского значения и поток туристов не сокращался, 
не допустить его разрушения и для обустройства нужны серьезные 
вложения. Вести активную просветительскую работу, сделать запрос 

на включение памятника в программу «Культурное и природное 
наследие» ЮНЕСКО. Создание Музея естественной истории степи 
«Гусиный перелет» является наиболее перспективным направлением 
в деле сохранения и использования природного наследия. 

Особое место в историческом и политическом развитии 
Казахстана сыграл Баянаульский район, который богат событиями, 
имеющим непосредственное отношение к становлению единого 
государства. Территория Баянаульского района влечет не только 
ученых-краеведов, археологов, но богатое содержание района 
памятниками природы и рукотворного характера, посвященные 
особо значимым личностям в политическом и культурном 
становлении влечет и простой народ. Памятники Баянаула 
обозначены как маршруты по историко-культурному наследию в 
рамках реализации программы «Туған жер. 

Действительно территория Баянаульского района является 
кладезем исторических памятников и памятников природного 
наследия. По оперативным данным за летний сезон (июнь-август) 
до COVID-19 посещали более 100 000 туристов. 

Почти вся окрестность Баянаула является климатической 
курортной местностью, тому свидетельство нескончаемый поток 
туристов. В связи с этой данностью в 1985 году создан Баянаульский 
природный парк, главными достопримечательностями которого 
является природа.

Район Баянаула славится очень интересными и своеобразными 
объектами, созданные природой в процессе ветровой и водной эрозии. 
Различные каменные изваяния, столбы, пещеры, грибообразные 
камни, гроты и другие естественные каменные сооружения 
привлекают внимания и вызывают восхищения. Территория 
национального парка богата этнографическими и историческими 
объектами. На территории Баянаульского массива найдено много 
древних могил и могильников, следы плавильных печей с остатками 
плавок и шлаков бронзового века. Особенно много археологических 
памятников в районе озёр Жасыбай и Сабындыколь.

Все сакральные объекты Павлодарской области являются 
достоянием региона, несут как историческую ценность, так и 
являются для многих местом веры в исцеление и очищение.  Задача 
современных людей сохранить жемчужину нашего региона и 
то наследие, которое нам дано. Всем миром беречь памятники 
культуры и природы, совершать и привлекать больше туристов и 
паломников для знакомства с краем и рассказывать об уникальных 
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местах  удивительного края. Для этого прокладывать новые 
туристические маршруты и в программе развития края уделять 
внимание экономической инфраструктуре.

По словам ученых больше всего сакральных объектов 
сконцентрировано в Баянаульском районе Павлодарской области. 
Скорее это связывают с благоприятными природными условиями 
для жизнедеятельности людей в древний период.  

Сосредоточение значительного количества населения на 
территории Баянаульского района говорит об активном участии 
населения в военно – политических меприятиях, осуществлении 
культово – ритуальных действий согласно традициям и верованиям, 
что способствовало появлению большого количества сакральных 
объетов местного значения и формированию их сакральных 
ландшафтов. На сегодня этот район имеет большие перспективы 
для развития историко – культурного туризма. 

Чтобы привлечь в регион как можно больше туристов, на 
территории Баянаула создается целый туристический кластер. Это 
создание археологических музеев под открытым небом на таких 
сакральных объектах как «Долина каменных гробниц» и «Сакских 
курганах Торайгыр». Благодаря, продолжающимся раскопкам в 
историю края добавляются все новые исторические сведения. 

Историко-культурная часть Щербактинского района не так 
богата и разнообразна как в Баянаульском районе, но тем не менее 
и здесь есть памятники, к которым относятся объекты природы, 
археологии, культуры и истории:  Мавзолей Габдулуахит Хазрета, 
озеро Маралды, Чалдайский ленточный бор. 

Рассмотрим один из объектов сакральной географии области 
Чалдайский ленточный бор, он расположен в Прииртышской впадине 
на юго- восточной окраине Западно – Сибирской равнины, на правом 
берегу реки Иртыш. Чалдайский ленточный бор – один из главных 
достопримечательностей Павлодарского Прииртышья. Памятник 
природы, без всякого преувеличения, планетарного масштаба - 
на фотографиях из космоса они смотрятся весьма впечатляюще, 
протянувшись узкими и длинными (в сотни километров) бороздами 
в степном междуречье Оби и Иртыша. Всего их пять, но лишь два 
из них переваливают казахстанско-российскую границу и достигают 
Иртыша: один, поменьше – совсем рядом с Семипалатинском, другой, 
помассивнее, так называемый Иртышский. 

Ленточные боры расположены на границе полупустыни и имеют 
особую ценность, являясь защитным барьером в борьбе с ветровой 

эрозией, выполняют водо-охранные и климаторегулирующие 
функции, также имеют рекреационные ресурсы и являются 
поставщиком древесины. Сосновый бор охраняет почву от эрозии, 
дефляции (песчаная почва предохраняется от ветра), регулирует 
грунтовые воды за счет снегозадержания, корни деревьев вытягивают 
на поверхность почвы подземную воду, поглощает углекислый газ 
и выделяет кислород, благодаря этим свойствам, хвойные деревья 
способствуют лечению дыхательной и нервной системы человека [3].

Ленточный бор имеет статус республиканского значения, а 
значит находится под охраной государства. Сотрудники научного 
центра на базе резерватора ведут исследовательские работы по 
изучению растительного и животного мира. 

Территория области характеризуется обилием озер. По своим 
размерам, глубине, составу солей, также попроисхождению 
разнообразны. Большинство озер находятся в замкнутых бессточных 
котловинах. 

Объект, который важен для здоровья человека – это озеро 
Маралды. Местные жители его называют святым местом. Почему, 
никто толком объяснить не может, и никаких легенд на этот счет  
до сих пор не услышаны. Кроме, разве, что о великом Достоевском, 
заметившим когда-то что «таких звезд, как над озером Маралды, я 
нигде не видел». Местные завсегдатаи любят Маралды сравнивать 
с мертвым морем (Израиль), которому озеро ничуть не уступает по 
свойствам соленности воды [4].

Предположительно святость озеру придали люди, получившие 
некогда исцеление от недугов и эта слава долетела до самых 
отдаленных уголков постсоветского пространства, и сейчас на озеро 
Маралды приезжают люди не только бывшего советского союза, 
но и с дальнего зарубежья. Действительно место уникальное и не 
случайно его в 2004 году ввели в перечень особо охраняемых водных 
объектов, специальным постановлением Кабинета министров 
Казахстана. На Маралды люди едут не купаться, а лечиться и не 
только солью, но и голубой и черной грязью, которые лечат суставы 
и омолаживают кожу.

Озеро имеет особое значение для экономики района, в котором 
обнаружены ценные лечебные глины и артемии Салина. Соленое 
озеро Маралды известно своей лечебной грязью далеко за пределами 
района. Грязь и рапа соленого озера, оставшихся со времен когда 
на территории региона плескалось море, может вылечить многие 
серьезные недуги. Свойства и состав грязи из глубин озера до конца 
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не изучены. Спектр их действия довольно таки широк. Некогда 
простые наблюдения и домыслы местных жителей в условиях 
современности дополнились научными выкладками и выводами 
исследовательских работ [5].

Озеро Маралды не только источник здоровья, берега озера хранят 
тайны древности и средневековья. Туристы одновременно могут 
получать массу удовольствия от прилива здоровья и культурного 
просвящения, посетив исторические захоронения на берегу озера трех 
великих султанов, степных правителей: Канкожа, Бопы и Арынгазы, 
которые оказались под угрозой из-за резкого повышения объема воды 
в озере Маралды и обваливания берега, а также части доисторического 
мамонта. В народе эту местность, где находятся исторические 
захоронения называют «Байжырык» или «Богатая впадина». 

Павлодарская область уникальна наличием зон, которые могли 
бы стать международными курортами. Когда-то Павлодарская 
область славилась большим количеством санаториев и 
профилакториев. Некоторые озера Павлодарской области давно 
стали местами паломничества как местных жителей, так и приезжих 
гостей. Особой популярностью пользуются озера Ямышевское, 
Маралды и Мойылды. 

Воды озер Щербактинского района подходит для лечебно-
оздоровительного туризма. Основой для него могут послужить 
лечебные курорты, предоставляющие услуги как по лечению, 
так и размещению пациентов. И самое главное – это развить 
инфраструктуру, чтобы туристы могли без затруднений добираться 
до места отдыха и лечения.

Памятники нужно использовать в современной туристической 
сфере, но использование археологических объектов Павлодарской 
области должно подчиняться главной цели - их полноценному 
сохранению. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАНДЕМИЙ И БОРЬБЫ
С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ЭПИДЕМИЯМИ

бАйбАзАров А., рАМАзАНовА Д.
ученики, Областной многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей, г. Павлодар

Когда-то наше старшее поколение бабушки и дедушки 
рассказывали о различного рода болезнях, которые уносили жизни 
сотен людей, причем в очень короткие промежутки времени, 
мы не понимали масштабность этих событий и не придавали 
особого значения им и сегодня мы оказались свидетелями и даже 
заложниками одной из пандемий новейшего периода – COVID-19. 

Изучая историю эпидемий мы поняли, что вирус может 
возникнуть неожиданно и ниоткуда, как это случилось в 2020 
году, уничтожать все живое, тогда возник вопрос, а что будет если 
в результате бездумной деятельности человечества начнут таять 
ледники и те вирусы которые были в них заморожены, начнут оживать 
и размножаться, что же произойдет с нашей планетой и с нами? 

История возникновения эпидимиологических болезней уходит в 
глубь истории, но это всего лишь предположения, которые выдвигают 
археологи, так как при раскопках на стоянках находятся массовые 
погребения и только научные методы исследования смогли дать ответ о 
гибели людей в результате поражения их какой-то болезнью. В истории 
человечества вспышки инфекционных заболеваний, результатом 
которого был массовый мор людей стали называть эпидемиями.

Эпидемии были и на территории Казахстана, и в Павлодарской 
области. Например, в Павлодарской области были эпидемии 
холеры, сибирской язвы, которыми заболевали домашние 
животные, в частности крупный рогатый скот, который нельзя 
было употреблять в пищу. Во времена наших прадедов люди были 
слабо информированы, им помогал выжить только жизненный опыт 
и смекалка, сегодня же в век информационных технологий, когда 
каждый из нас вооружен знаниями и риск заражения заразными 
болезнями можно свести к минимуму. 
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Сегодня очень важно знать и понимать, что именно мы можем 

предупредить исход различных эпидемий и пандемий, именно мы 
можем изменить ход событий, только нужно строго соблюдать 
элементарные правила выживания в условиях эпидемий и пандемий. 
Эпидемии и пандемии – страшная глобальная проблема, потому 
что это может способстввовать вымиранию всего живого на 
Земле. И медицина сегодня не всесильна, чтобы защитить каждого 
гражданина Мира, так как многие болезни до сих пор остаются 
загадкой и каждая новая эпидемия – новая загадка.

Еще в древности считали, что болезни – это Божье наказание, за 
человеческие грехи. В мусульманской мифологии говорится о том, 
как во время пророчества Мусы (Моисея) фараон Фираун и его народ 
не подчинились Богу и за это были наказаны. В результате чего от 
неизвестной болезни, посланной якобы Всевышним, в Египте умерло 
много народу, приближенных Фирауна и его собственный сын. 

Истории известны случаи, когда вымирали целые города 
и даже страны от неизвестных болезней и выглядели весьма 
загадочными. Например, в Афинах в 451 году до нашей эры 
во время Пелопенесской войны между Афинами и Спартой 
вспыхнула эпидемия, которая унесла в течение года жизни одной 
трети населения Афин, результатом которого стало их поражение. 
Оседлый образ жизни, повышение плотности населения тоже стали 
причинами распространения эпидемий и различного рода инфекций. 

«Юстиниановая чума» одна из первых документально 
зарегистрированных пандемий, началась она в VІ веке, в Византии, 
распространилась по другим странам, унеся за полвека около 100 
миллионов человек. Население Италии почти полностью вымерло 
и стала легкой добычей для завоевателей, затем опустошив Египет, 
перекинулась на страны Средиземноморья, в 542 году в одном 
только Константинополе в период чумы умирали по несколько 
сотен человек. Пандемия чумы считается самой разрушительной, 
страшной болезнью в истории человечества.

Следующая пандемия – это «бубонная чума», развившаяся 
около 6 веков назад. Во время «бубонной чумы» погибли до  
200 000 000 человек – это 60 % населения Земли. Началась она в 
1320 году в пустыне Гоби и люди называли ее «черной смертью» и 
причиной распространения были караванные пути, которые принесли 
чуму на Запад, вызвавшая ряд известных в истории восстаний: 
Уотта Тайлера в Великобритании, Жакерию во Франции, востание 
граждан во Флоренции и другие. Однако эта чума не тлько принесла 

смертность, но и стала толчком для развитии Европы в техническом 
и политическом отношении. Но, к сожалению, даже спустя 600 лет 
после «бубонной чумы», мир не мог побороть эту свирепую болезнь 
и в ХХ веке она унесла жизнь 13 миллионов человек.

Чума не обошла стороной и территорию Казахстана,  
в 1901 году на карантин была закрыта территория Западно – 
Казахстанской области, тогда вместе с казахами умирали и русские 
врачи, приехавшие помогать местному населению в борьбе с чумой, 
масштабы были настолько серьезными, людей хоронили в общих 
могилах. В 2014 году в Уральске была создана лаборатория, которая 
изучала и вела борьбу против болезни. Особо сложно было работать 
с коренным населением, так как казахи вели кочевой образ жизни 
и для них нужно было особое руководство по введению карантина, 
который разработал первый врач казахский Х. Досмухамедов. 

Казахский историк А. Жуманов рассказывал «В своей работе 
Досмухамедов детально описывал установление карантинных 
мер: все имущество зараженных чумой сжигалось, сами больные 
помещались под строжайший надзор. Всех, говоря современным 
языком, «контактных», изолировали в специальных помещениях. 
Пораженные чумой аулы и деревни оцепляли местные власти» [1]. 
Этим руководством пользовались позже и в советские времена, в 
1924 году в Уральске и Туркестане. Позже карантин по поводу чумы 
вводились и в 1945 году в Акбасты – Аваньске, и в 1947–1948 годах 
в южном Прибалхашье.

Следующая масштабная для тех времен болезнь стала оспа, 
которая поразила не только Европу, но и новый свет, открытый 
Колумбом. Об оспе за 4 тысяч лет до нашей эры писали египтяне, 
ею был поражен Рамзес V, живший в ХІІ веке до нашей эры. В 
Европу оспа была завезена с Азии в VI веке нашей эры, в которой 
она свирепствовало очень долгий период. В I в. до н. э. историк-
современник Курциус писал, что оспа поразила огромное количество 
воинов Александра Македонского, которые возвращались с победой 
из Индии, она поражала всех подряд, несмотря ни на возраст, ни на 
положение в обществе. По документированным сведениям русский 
император Петр ІІ, австрийский император Иосиф, короли Франции 
Людовик XIV, Людовик XV, король Нидерландов Вильгельм II 
Оранский, королева Англии Анна стали жертвами оспы. 

Позже, в XVIII веке, от оспы в Европе ежегодно умирало 
до полумиллиона человек, а те, кто выживал, слепли и лица их 
обезображивались. В 1977 году, в Сомали произошла последняя 
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вспышка оспы и с тех пор она нигде не была зарегистрирована 
и в конце 70-х гг. ХХ века ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) торжественно объявила о первой в истории 
медицины полностью ликвидированной инфекции.

В 412 г. до н. э. мир поразила еще одна эпидемия, которую 
описал Гиппократ, по симптомам очень похожий на грипп. Впервые 
его официально оформили в XII в., но достоверное описание 
эпидемия получила в 1580 году и отнесли его к пандемии. С тех пор 
человечество пережило более чем 130 эпидемий и пандемий гриппа. 

Самая крупная пандемия гриппа была в начале XX века, которая 
оказалась самой тяжелейшей из всех эпидемий современности, 
называлась она «испанская лихорадка». Вспышка произошла в 1918 г.  
в Соединенных Штатах Америки и дальше распространилась по 
портовым городам Франции, Испании и Италии. За короткий период 
(10 месяцев) «испанка» затронула почти все население мира. 

Следующие вспышки «испанки» произошли в 1918–1919 и 
1919–1920 гг. и были заражены те, кто не пострадал во время первого 
пика пандемии, 1 млрд. человек оказались во власти пандемии 
гриппа «испанка», из них по предпалагаемым данным умерло  
20 млн. человек – это почти в два раза больше, чем погибло людей 
во время Первой мировой войны. 

Предпологается, что «испанка» пришла в США из Азии, 
которая во все временя являлась очагом менее крупных, а также 
обширных эпидемий: 1957 год (азиатский грипп) и 1968 год 
(гонконгский грипп). В большинстве, именно Китай, является 
источником грипповых заболеваний масштабного характера, 
которая длится уже более 4 тысяч лет и разносятся по всему миру 
в конце зимы – начале весны. Эпидемия гриппа по сей день не 
побеждена и является проблемой всего мира. 

Эпидемия «Испанка» не обошла стороной и Казахстан, 
руководством страны были приняты крайние меры в борьбе с этой 
болезнью и страна была полностью закрыта на карантин. Число 
жертв от испанского гриппа неизвестно, но предположительно свыше 
десятка тысяч человек и меры карантина были очень жесткими. 

Эпидемии, в свое время стали причиной изменения религиозных 
предпочтений населения, так 250–271 гг. во время чумы на Кипре, 
населения острова массово обратилось в христианство, во время 
эпидемии оспы в VIII-XIX вв. в Японии распространился буддизм. 

Одна из страшных заболеваний ХХ века – это лихорадка Эбола. 
Об этой болезни возможно мы и не узнали бы, если бы не масштабная 

коронавирусная пандемия, парализовавшая мир. Из новостных лент 
мы стали часто слышать, что вакцина от коронавируса создана на 
основе той вакцины, которую использовали в борьбе с лихорадкой 
Эболы. Болезнь Эболы, одна из самых страшных вирусных 
заболеваний была зафиксирована в Африке, в Уганде и Заире, в 
середине 60-х годов ХХ века. Смертность от Эболы доходила до 
90 %, выжившие – это единицы, которым запрещалось общаться с 
окружающими, имущество полностью сжигалось, для профилактики 
и нераспространения болезни. 

В самом начале ХХІ века в мир пришла еще одна угроза 
– «атипичная пневмония» (по-научному – тяжелый острый 
респираторный синдром). Результаты вспышки, происшедшей 
зимой 2003 г. – более 8 тыс. заболевших в 27 странах, из которых 
около 800 человек умерло, учеными было установлено, что новый 
вирус относится к уже давно известному семейству вирусов с 
красивым названием «коронавирусы». Причина появления первого 
случая до сих пор остается загадкой; либо обычный коронавирус 
человека или животных «скрестился» с каким-то другим вирусом, 
либо сам по себе претерпел серьезные генетические преобразования 
(мутации) до того, как заразил свою первую человеческую «жертву». 
Все это, однако, пока не более чем предположения.

«Птичий грипп», «Свиной грипп», также являются заболеваниями, 
вышедшими из Азии, в частности Китая. При «птичьем гриппе» 
зараженные птицы заразили десятки людей, которые в большинстве, 
не выживали, смерть поразила 80 % заболевших, это даже больше, чем 
при чуме или «испанке». Ученые считают, что этот вирус в тысячи раз 
опаснее того, что мы называем «атипичной пневмонией». Единственной 
надеждой человечества, стоящего на грани эпидемиологической 
катастрофы, является лишь то, что вирус пока еще не мутировал в 
гибрид вируса животного и человека.

В 1920–1921 годах наиболее распространенными видами 
эпидимиологическх заболеваний в Казахстане были оспа, 
скарлатина, сибирская язва, малярия, коклюш, холера, брюшной 
тиф, туберкулез, бурцелез, тиф неизвестного тифа, сифилис и 
другие. Вот некоторые данные: оспа – 2575 человек, коклюш – 2138, 
брюшной тиф – 16 591, сыпь – 31 435, рецидивирующий сыпной 
тиф – 28 982, сыпной тиф неизвестного происхождения – 6 271, 
холера – 14, сибирская язва – 225, малярия – 35 572 [2]. Необходимо 
было срочно принимать какие-то меры и 1 декабря 1921 года при 
Наркомате здравоохранения СССР была создана Центральная 
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чрезвычайная комиссия для систематической работы по борьбе с 
инфекционными заболеваниями и эпидемиями.

Казахский центральный исполнительный комитет и Казахский 
народный коммисариат сделали первые шаги в формировании 
системы здравоохранения СССР в 1920–1921 годах, организовав 
борьбу с инфекционными заболеваниями и эпидемиями. Из-за 
финансового дефицита в 1922–1925 годах уровень борьбы с 
инфекционными заболеваниями был очень низким [3, Л. 114]. 

Для Павлодарской области 20-е годы ХХ века также как и по 
всей стране связаны с гражданской войной в результате которой 
и экономическая и политическая ситуация в стране желала бы 
лучшего, массовая гибель людей, вынужденная миграция, голод, рост 
инфекционных заболеваний, в период 20–30-х годов были характерны 
такие заболевания как холера, туберкулез, корь, грипп и другие. 
Общее число зараженных разными болезнями за 2021 год в городе и 
уезде составляло 67 994 человека, из них заразных – 10460 человек. 

В 1919–1920 годах в регионе особо распространилась эпидемия 
тифа, причем во множественных проявлениях, принимались 
всяческие меры в борьбе с этим заразным недугом, были расширены 
существовавшие заразные отделения как в городе, так и в уезде, 
где-то открывались новые, работал в городе дезинфекционный 
отряд при больнице с баней и прачечной. Но и эти меры 
были недостаточны, специалистов в уезде было очень мало, в 
большей части для нераспространения инфекции, для создания 
благоприятных жилищных условий санитарные обработки. 

В целях санитарного надзора создавалась комиссия по борьбе 
за чистоту, которая вела постоянный осмотр общественных мест, 
для этого были восстановлены бани, были изданы обязательные 
постановления об очистке жилых помещений и дворов в городе, 
для этого были созданы пятерки, которые следили за исполнением 
постановлений и к 1921 году город был очищен от нечистот. 
Также были созданы волкомитеты, которые должны были следить 
за чистотой в селах и деревнях, такие крайние меры при слабой, 
неразвитой медицине дали определенные результаты, кроме всего 
прочего велась и активная просветительская работа.

Большое внимание Упрздравом обращено борьбе с эпидемиями, 
которые не сокращались и дали большой процент заболеваемости 
среди населения и смертельного исхода как среди русских, так и 
среди казахов. В 1922 году в уезде снова вспыхнула эпидемия тифа, 
численность заразившихся заразными болезнями, в том числе тифом 

достигла 29 170 человек, общих больных по всем болезням достигла 
85 340 человек [3, Л. 113]. 

В более поздние сроки по территории Павлодарской области 
прошли эпидемии, который разразились в результате голода в 30- 
годы, в период Голощекинщины, когда в один ряд с голодающими 
людьми встали и эпидемии, вызванные недоеданием и слабостью 
организмов, в результате снова жертвы в огромных количествах. 

В период с 1918 по 1923 годы ежегодно в Павлодарском уезде 
умирали до 10 тысяч человек, причиной которого были эпидемии 
и все это было наследием царского режима, так как медицина в 
уездах была очень слабой, порой в некоторых селениях вообще 
отсутствовала, народ в большей части не знали о медицинской 
службе и поэтому с непросвещённым народом было работать еще 
сложнее. В Казахстане в начале ХХ века не было специализированных 
медицинских учреждений, работа в медицине велась не системно, 
лекарств и препаратов почти не было, в основном организация 
здравоохранения работала преодолевая колоссальные трудности.
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истории становления системы здравоохранения Казахской АССР» 
Электронный научный журнал EDU.E.-HISTORY.KZ. №1, 2020, 
Алматы

3 Государственный архив Павлодарской области, Ф.38, оп. І, д. 7.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ

бАйгожиНА ж., КАбылКеНовА А.
ученики 8 класса, Областной многопрофильный

лицей-интернат для одаренных детей, г. Павлодар

Перепись населения – это одна из важных сложных и 
крупномасштабных мероприятий, к которому привлекается 
огромное количество счетчиков – регистраторов, обрабатывается 
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огромное количество анкет, анализируются и публикуются данные, 
так как успешная перепись населения – это национальная гордость. 

По установленным нормативам перепись населения должна была 
пройти в 2019 году, но по определенным обстоятельствам должна 
была перенесена на 2020 год в электронном формате, но в связи со 
сложившимися обстоятельствами, с пандемией коронавируса, перепись 
перенесена на осень 2021 года, которая будет третьей официальной 
переписью в независимом Казахстане. Каждая новая перепись – это 
событие крупного масштаба, в котором рассматриваются важные 
моменты каждого члена современного общества. 

Это и демографическая и экономическая ситуация, образование 
и занятость населения, внутренняя и внешняя миграция, источники 
дохода каждого казахстанца, определение качества жизни, 
определение этнических слоев населения и немаловажный вопрос 
на сегодняшний – это инвалиды.

Сегодня роль статистики в нашей жизни имеет большую 
значимость, так как не замечая и не осознавая мы постоянно 
сталкиваемся с элементами статистики, работая или отдыхая, 
проводя покупки, знакомясь с людьми, принимая какие – то решения, 
человек систематизирует и сопоставляет факты, анализирует их, 
делает выводы и принимает какие – то решения. То есть каждый 
человек обладает статистическим мышлением. 

Изучение населения Павлодарской области в годы 
Независимости, в период с 2009 года и особенно в последний год, 
когда весь мир охвачен серьезной эпидемиологической ситуацией 
и движение населения в этот период не может быть не заметной. 

Демография любого государства напрямую влияет на работу 
и развитие экономики и политики как внутри, так и за пределами 
страны. Демографически сильные государства всегда и во все 
времена влияли на судьбы соседних стран, континентов мира. 
Несомненно, наиболее важным капиталом, которым может 
располагать общество, является человеческий капитал. Любое 
государство должно высоко оценивать количество и качество 
данного капитала, так как человеческий ресурс является одним из 
самых важных элементов любого государства. 

Перепись населения – основной источник формирования 
официальной статистической информации, касающейся численности 
и структуры населения, его распределения по территории в сочетании 
с социально-экономическими характеристиками, национальным и 
языковым составом населения, его образовательным уровнем с целью 
определения перспектив социально-экономического развития.

Во всем мире она проводится раз в 10 лет, почему? Возникает 
вопрос. Ответ: такая перепись является наиболее целесообразней 
в соответствии с рекомендациями ООН. За 10 лет в любой 
стране происходят колоссальные перемены, особенно в век 
информационных технологий, что все данные по обследованию 
населения не соответствуют абсолютно текущему положению дел.

Каждая перепись уникальна именно в свой период и невозможно 
данные переписи населения получить при текущем учете или взятых 
из информационных источников той или иной администрации. 
Информация о численности и составе населения необходима для 
формирования бюджета на всех уровнях, чтобы сделать верный 
расчет параметров социально-экономического развития страны, а 
для этого и нужно постоянное обновление информации о населении 
страны в целом и по регионам отдельно.

Без точной статистической информации о населении 
невозможно проводить эффективную экономическую политику, 
так как с помощью данных переписи населения формируется 
не только бюджет, но и охватывается другие спектры развития 
экономики, например, развитие малых предприятий, чтобы знать 
каков возможный рынок сбыта в определенном регионе, что собой 
представляет рынок труда, какова покупательская способность 
населения и на все эти вопросы можно ответить, если есть 
точные данные по региону по численности населения и другие 
характеристики, которые включаются в анкетирование.

Владея точными данными по возрастной структуре можно 
рассчитать уровень смертности и рождаемости и на основании этих 
данных корректировать социальную политику, чтобы оказывать 
социальную помощь адресно, именно тем, кто в ней нуждается: 
матери, получающие пособия по уходу за ребенком, инвалиды, 
пенсионеры, студенты, а также формирование зарплаты для 
бюджетной сферы и многие другие проблемы можно решить по 
данным переписи населения. 

В Казахстане планируется ввести оплату работникам 
образовательной структуры подушно, это тоже один из вариантов 
решения проблем в бюджетной сфере. По точным данным 
численности населения среди молодого поколения можно решить 
очень важный вопрос - строительство школ и детских садов. Новая 
статистическая информация позволит понять, где именно нужно 
их строить, даже в нашем небольшом Павлодаре понятно в каком 
районе нужны школы и в каком количестве, какое количество 
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школьников в него поселится, особенно когда так стремительно 
развиваются новые кварталы, отсюда и сколько специалистов надо 
выпускать ВУЗам, чтобы обеспечить школы кадрами. 

В последнее десятилетие Казахстан как и весь мир оказался в 
тисках экономического кризиса, но несмотря на столь сложный период 
правительство страны внедрило ряд национальных проектов, которые 
помогли казахстанскому народу не почувствовать глобальную 
экономическую проблему, как повлиял кризис на актуальные 
проблемы казахстанцев мы узнаем из данных новой переписи - это 
и занятость, и решение жилищных проблем, и уровень образования, 
и многие вопросы: рынок труда и скопление трудовых ресурсов, где 
расширять производство, а где акцент делать на социальную помощь, 
особенно в тех регионах, где основная масса пожилые люди. 

Перепись населения – это долгосрочная перспектива, благодаря 
которой можно принять ряд решений для выхода из экономического 
кризиса и повышения уровня жизни после выхода из кризиса. 
Статистические данные по переписи важны как для государства, 
так и для каждого члена общества, так как государство не может 
управлять вслепую, а мы не можем потеряться в потоке времени.

Статистический учет сегодняшнего дня – это рождение, смерть, 
браки и разводы, ведение определенной картотеки населения, 
специальные социальные исследования.

Итого мероприятие по переписи населения является 
крупномасштабным и многоцелевым, так как охватывает большой 
спектр информации о каждом человеке, взятом отдельно. «Перепись 
населения – это общий процесс сбора, обобщения, оценки, анализа 
и публикации демографических, экономических и социальных 
данных обо всем населении, проживающем на определенный 
момент времени в стране или ее четко ограниченной части» [1, с. 8].

Учет населения с древнейших времен существовал как часть 
хозяйственной статистики и совершенствовался вместе с ней. Надо 
отметить, что форма переписи населения тех далеких исторических 
дней почти мало отличается от сегодняшних дней.

В Казахстане периодический учет населения начался со 
времени вхождения Казахстана к Российской империи в XVIII веке. 

Первая практика проведения переписей в Казахстане 
насчитывает как минимум восемь местных переписей населения, 
состоявшихся на территории Казахстана в 70–90-х годах XIX в.  
К ним добавляются три сельскохозяйственные переписи, 
проведенные в стране в 1916–1920 гг., три промышленные (1918, 

1920, 1923 гг.). Главное внимание при этом исследователи уделяют 
материалам двух всеобщих переписей населения страны – 1897 г. и 
1926 г. [2, с. 42–48]. Имеются периоды, когда данные по переписи 
населения Казахстана разнятся с переписными документами 
статистических органов Российской империи, причина такого 
несоответствия по сей день не определены. 

Существует ряд направлений, изучающих динамику развития 
населения, в том числе и социально-экономическое развитие 
населения, что немаловажно для каждой страны и его жителя. 
И в этом огромную роль играют информационные технологии. 
Информационные технологии облегчают работу. 

Сегодня Интернет стал одним из популярных источников 
информации. Создание во многих странах мира исследовательских 
и учебных ресурсов позволяет говорить о начале формирования 
в глобальной сети полноценной научно-образовательной среды, 
которая способствует качественному восполнению информационных 
пробелов, возникающих в силу географических, экономических и 
иных причин [3, с. 16]. Бурное развитие Интернета и мультимедийных 
технологий в последние годы привели к возникновению методик 
создания электронных информационных коллекций и стали 
технической основой библиотек будущего [4, с. 120]. 

Интернет-ресурсы по демографии Казахстана можно разделить 
на три группы:

1. Информационные сайты, куда может зайти любой посетитель 
и информация будет общего характера (www.KZST.ru);

2. Сайты официальных органов статистики, статкомитета 
или других организаций (ht tp: / /www.cisstat .com/rus/  - 
межгосударственный комитет СНГ);

3. Сайты научной направленности, публикующие научные 
статьи, анализ результатов переписей, материалы по демографии 
Казахстана (www.demoskop.ru. http:www.//demographia.ru).

Бурное развитие Интернета и мультимедийных технологий 
дает возможность широкому кругу посетителей посмотреть любую 
информацию по демографии, результаты переписи в разные годы.  
С помощью изученных материалов можно создать свою базу 
данных, а впоследствии, при дополнительной информации ее 
обработать, сделать какие-либо изменения и поделиться этими 
данными через Интернет-сеть. 

Что касается переписи населения, то можно с помощью базы 
данных статистических сайтов разных регионов собрать единую 
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картину, сопоставить движение населения в разный период, узнать, 
что способствовало этому движению. Узнать сколько родилось и 
умерло в определенный период людей, сколько молодых и пожилых 
людей, какой регион плотно населен, а где мало населения, какой 
регион экономически устойчивый, а какому региону следует 
уделить особое внимание, при распределении государственного 
бюджета или инвестиционных вливаний.

Сегодня Казахстан перенимает опыт многих стран, которые 
используют в статистическом учете населения компьютерную 
технологию. Следующая официальная перепись казахстанцев 
планируется провести не в бумажном формате, а в электронном. 
Так как такая система облегчит работу статистам при обработке 
данных населения. Можно зафиксировать свои данные не только 
через компьютер, но и сотовые телефоны. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что в век 
компьютеризации необходимо проводить перепись населения в 
новом формате – электронном, дабы сэкономить время и людские 
ресурсы и провести качественный анализ данных.

ЛИТЕРАТУРА
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ИЗ ИСТОРИИ РАСКУЛАЧИВАНИЯ 
В ПАВЛОДАРСКОМ ПРИИРТЫШЬЕ

бАуТиНовА Д., КубАйДоллА А.
ученики,  ШГ № 24 г. Экибастуз

жАНгозиНА г. Т.
учитель истории, ШГ № 24 г. Экибастуз

В последнее время в нашей стране растет число людей, 
интересующихся краеведением и это отрадно. Данный интерес 
обусловлен, как государственными программами, так и на 
подсознательном уровне отдельно взятой личности, которому 
не безразлична история родного края, своего аула или же 
семьи. Примечательно, что  на страницах печати все чаще стали 
публиковаться статьи о батырах, биях, потому как о них ранее 
знали лишь отдельные аксакалы, знавшие историю своей местности, 
теперь это стало достоянием всех. Вместе с тем, за завесой по-
прежнему остаются такие аспекты региональной истории, как 
дореволюционная экономика, годы гражданского противостояния, 
годы усиления тоталитарной системы, годы освоения целины. 
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу о том, что 
для нас был бы интересен опыт работы с архивным материалом 
и источниками по вопросам коллективизации, в частности, по 
вопросам раскулачивания в нашей области. 

Процесс раскулачивания в Павлодарском Прииртышье, также 
как и по всей стране начался с 1928 года с борьбы с кулачеством и 
байством как неугодным советской власти классовым элементом. 
Коллективизация, носившая форсированный характер привела к 
тому, что за период с октября 1928 г. по май 1930 г. количество 
хозяйств в колхозах увеличилось в 15,2 раза. Политика советской 
власти не учитывала интересы отдельных граждан, а служила, прежде 
всего, идеалам советского общества. Поэтому под раскулачивание 
попадали не только бай и кулаки, но и их, относящиеся в 
большинстве своем к категории середняков, родственники. Гонка 
за показателями, отсутствие заинтересованности в экономической 
рентабельности традиционного уклада хозяйствования казахов 
обусловили в прямом смысле «геноцид». Об искусственности 
процесса свидетельствует тот факт, что за полтора месяца с начала 
1930 года, когда руководством СССР было заявлено о торопливости 
в проведении коллективизации, из колхозов Павлодарского 
Прииртышья вышло 5 тысяч человек [1, с. 107].          
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Архивные документы убедительно свидетельствуют о том, 

что голод в начале 1930-х годов стал результатом осуществления 
в СССР сталинской модели форсированной индустриализации, 
обусловившей насильственную коллективизацию и принудительные 
заготовки сельхозпродукции, прежде всего хлеба, ради увеличения 
размеров хлебного экспорта и удовлетворения потребностей 
растущей промышленности. В одной из статей директор 
Государственного архива Павлодарской области К. Макажанова 
отмечает: «Работая в государственном архиве Павлодарской области 
были выявлены документы, в большинстве своём ранее не доступные 
широкой общественности и раскрывающие причины, последствия и 
реальные масштабы этой великой трагедии народа [2].  Ситуация в 
Павлодарском Прииртышье сложилась таким образом, что голоду 
предшествовала трехлетняя засуха, а собранный в 1931 году урожай 
был значительно ниже предыдущих лет. Немалую роль сыграла 
и непродуманная  политика советской власти о необходимости 
административно-территориального переустройства, так за три 
года Павлодар  был, например, в 1928 году из уездного центра был 
окружным городом (решение от 17 января 1928 года), которому 
подчинялись 9 районов; а через три года (решение от 17 декабря 
1930 года) центром только Павлодарского района и непосредственно 
подчинялся ЦИК КАССР.

Перегибы советского правительства прослеживались не только 
в  ущемлении прав на частную собственность, но и накладывали 
запрет на взгляды людей. В фондах архива Павлодарской 
области встречаются сведения самих участников событий, а 
также воспоминания их родственников, статьи. Неподдельный 
интерес вызвала статья внучки Зинды Черманова (Шорманова) 
Мағиды Бақиқызы. В 1997 году она опубликовала статью в газете 
«Қазақ үні» – «Қаржас Шорман би әулеті қызыл кәмпескеде». Из 
воспоминаний следует: «Дед Зинда – «крупный скотовладелец» по 
состоянию на 1 января 1928 года в переводе на крупный имел 1147 
голов крупного скота, 3 юрты, 1 деревянный дом, бричек – 1 шт., 
ходков – 2 шт. и сенокосилку. Членов семьи 5 человек. Пользовался 
трудом 10 наемных рабочих, тип хозяйства – полукочевой». О факте 
конфискации и высылке Зинды Шорманова, его сына Карима, также 
двоюродных братьев деда – Жами Шорманова, Нуркуша Шорманова 
указано в журнале «Ақиқат». Указанные в первом документе  
5 человек – это дед Зинда, его жена Магида, сыновья Рапық, Бақий, 
Ади (Приложение 1). Ко времени конфискаций с ним жили только 

эти дети. Карим Шорманов, (он же Исин) сын Зинды Шорманова, 
имел состояние, судя по документам, и тоже подлежал конфискации 
и высылке. Дедушка пишет, вспоминает Магида, что «Карим был 
самый скромный из сыновей». Карим Шорманов рано стал помогать 
отцу, разводил чистопородистых лошадей, был очень трудолюбив и 
если у него было состояние, то нажил он его собственным трудом» 
[3, с. 24]. Но  советская власть, учитывая социальную принадлежнось 
родителей Зинды Шорманова активно взялась за конфискацию 
имущества «неблагонадежных» слоев молодого советского 
государства. Подвергшись высылке семья Шормановых вынуждена 
была с 1928 по 1933 годы жить в Актюбинске. 

Ужасающим фактом было то, что гонениям подвергались 
не только взрослые, но и дети, которых отлучали от родителей, 
привлекали к физическому труду. Так, Магида в статье отмечает: 
«Мой отец – Бакий Зиндич Черманов (фамилия переделана, в связи 
с гонениями на весь род Шормановых, носителями ее остались 
дети Бакия и Нуркуша (Нурмухамеда). Остальные потомки стали 
писаться Исиными (по имени прадеда Исы), Кучиковыми (по имени 
отца Шормана) и Зиндиными). Закончив школу в Каркаралинске, 
поступает в Омский Медицинский институт, с 3 курса которого его 
исключают, как сына бая. Уже после возвращения из ссылки Бакий 
поступает в Омский пединститут и заканчивает его естественный 
факультет в 1939 г. Бакий был очень эрудированный, от природы 
любознательный, имел замечательную память, писал стихи, рисовал. 
Я думаю, если бы не бесконечные гонения, то как раскрылись бы его 
замечательные способности!» [3, с. 25].  Воспоминания родственников 
дают нам возможность иметь совсем иное, отличающееся от 
навязанной нам советской идеологией представление о семье видного 
земляка Мусы Шорманова, которого советское общество считало 
«врагом народа», хотя в народе его называли благодетелем. 

Не менее адекватные, соответствующие действительности 
воспоминания представляет нам фотоколлекция дореволюционного 
фотографа, этнографа С. М. Дудина. В октябре 1992 г. в Алма-Ате 
состоялся Всемирный  курултай казахов. Приглашение принять в нем 
участие с выставкой своих коллекций по традиционной казахской 
культуре получил также Музей антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (МАЭ) Российской Академии наук. Впервые в 
качестве экспонатов были представлены фотографии конца XIX 
– начала XX в. Авторами части фотоснимков были С. М. Дудин и  
К. В. Щенников [3, с. 24]. С. М. Дудин  фотографировал в поездках 



32 33

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
с большим вниманием и интересом. В 1899 г. из Казахстана С.М. 
Дудин привез более 600 фотоснимков, на которых запечатлена 
многогранная жизнь кочевников-скотоводов: бытовые сценки и 
пейзажи, портреты людей, их занятия, внутреннее убранство жилищ, 
зимовки, кочевья, одежда, музыкальные инструменты, пища и т.п. 

Судя из вышеизложенного, Зинда Чорманов был состоятельным 
скотовладельцем, на уровне преуспевающего фермера. Подрубив 
под корень такие хозяйства, политика коллективизации аула 
привела к плачевному состоянию сельское хозяйство. Правдивость 
воспоминаний подтверждают и следующая телеграмма из Баянаула, 
хранившаяся в архиве под грифом «Совершенно секретно»: 
«Отрядом с бандой  началась перестрелка, убито воров двое, 3-ти  
Шамшит ранен, Осербая нет бежал. Один соучастник пойман 
живым, женщин, имущество, скот вернули, подробности высылаем 
в материале почтой. При обыске Чермановых Рахимтая и Зынды 
Упол. Сергазиным было обнаружено и изъято золотых монет 960 
руб, золотых суперков 13, золотые часы в футляре. Чермановы  
арестованы, вещи временно сданы почте. Просим дать приказания. 
Уполномоченные – Сергазинов, Воробьев» [4]. О фактах сговора 
против власти указывают также  уполномоченные ОГПУ Долгов и 
Заитов, которые безосновательно делают выводы о противостоянии 
середняков к советскому колхозному строительству. Так, из 
отчета сотрудников ОГПУ по Павлодарскому уезду видно: «По 
имеющимся сведениям со стороны баев имеется тенденция 
противопоставления советской власти средняков,используя для этой 
цели провокационные слухи об экспроприации среднячества. Так 
в момент отправки Чормановых в гор.Павлодар Зында Чорманов 
собравшийся для их проводов толпе казаков перед отьездом сказал: 
«народ мы разрушены и уходим, очередь за вами» [5].  Боль и 
сострадание за своих родных, народ были восприняты  советской 
властью, как противостояние.  

В условиях тотального давления люди вынуждены были 
искать выход из сложившейся ситуации и зачастую продавали свое 
имущество за бесценок. Так, в переписке уполномоченных ОГПУ 
приводятся следующие сведения: «В связи с распространением 
слухов об экспроприации байства бай Кызылтавской волости 
имеющийся у них скот продают и распределяют в кредит и ведут 
усиленную подготовку для реализации скота на Куяндинской 
ярмарке, так бай аулов той же волости: Кайдар Омаров, Ереженов 
Смагул, Енсебаев Мусапыр говорят, что скот будет взят в пользу 

государства сговариваются и продают часть скота на ярмарке. Есть 
случай продажи и раздачи скота в кредит одно-аульцам» [6, л. 39]. 
Раскулаченные не подпадали под действие статей Уголовного Кодекса 
и поэтому в дальнейшем реабилитации не подлежали. Некоторые из 
раскулаченных впоследствии также могли быть осуждены по таким 
статьям. Отметим также, что действие закона о реабилитации жертв 
политических репрессий не распространялось на осужденных, 
например, «за колоски». Они реабилитации не подлежали.

Угроза быть включенными в списки кулаков и баев нависла 
над всеми сельчанами, что толкало их целыми селами и 
аулами записываться в колхозы. В ходе коллективизации и 
раскулачивания органы ОГПУ параллельно активизировали свою 
деятельность по «разоблачению антисоветских элементов». Так, в 
«Директивных указаниях Семипалатинского Губкома о борьбе с 
баями и кулачеством за 1928 год» представлено более 50-ти листов 
о размерах конфискации имущества, лицах,  которые подлежат 
раскулачиванию, но материал представлен на арабском языке, что 
стало серьезным барьером в исследовании обозначенной темы 
[6, л. 41]. Раскулачивание и другие виды репрессии охватили не 
только все слои населения, но и хозяйственные и общественные 
организации крестьянства. В ходе создания новых колхозов и 
комбедов было широко развернут процесс их «чистки» от кулаков 
и других «нежелательных» элементов. 

Также тысячи казахских шаруа были осуждены за убой скота. 
Вот о чем свидетельствует письмо председателя колхоза Егеубаева, 
который отмечает: «25 % конфискованного скота вследствие 
истощения доставить на мясо. По суду должно взыскаться с кулаков 
и спекулянтов. Дополнительно конфисковать 50 % и 25 %» [7].  
В конце января 1932 года бы.-; принято известное постановление 
ЦИК и СНК КАССР «О мерах – сохранению поголовья, борьбе 
с хищническим убоем и разбазаривание г скота», но уже задолго 
до него были осуждены за подобные деяния тысячи людей. Так, 
по данным Наркомюста КАССР на 20 марта 1930 года, всего по 
Казахстану было осуждено «за злостный убой скота», 1 924 человека, 
возложен штрафов на общую сумму 493 211 рубль. Социальный 
состав осужденных выглядел следующим образом: кулаков и баев 
– 1 271; зажиточных – 172; середняков – 107; бедняков и прочих – 
26 [8, л. 34]. В соответствии с указанным выше постановлением от  
31 января 1932 года виновным за убой скота и «преступно-небрежное 
обращение со скотом» предусматривалось различные сроки 
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уголовной ответственности. В частности кулаки, баи и частные 
скупщики «за незаконный убой и умышленное изувечение скота или 
иные злостные действия» подлежали уголовной ответственности по 
ст. 79 УК, предполагавшей лишение свободы до 2 лет.

Ярким проявлением политики усреднения разных социальных 
групп является тот факт, что основную массу середняков 
автоматически причисляли к категории зажиточных и видели в 
них потенциального классового врага. Так, из телеграммы Губкома 
Павлодарского уезда от 1929 года видно: «В хозяйстве Шапарова 
37 десятин земли, 18 голов КРС, 24 МРС, сенокосилка» [8, л. 35].  
Практическим воплощением в жизнь лозунга о ликвидации кулаков и 
баев занималась республиканская комиссия при Казкрайкоме партии, 
куда входили представители ЦИК и ОГПУ. Она рассматривала 
и утверждала контингент, районы сплошной коллективизации и 
кулацко-байских хозяйств, подлежащих ликвидации, намечала 
районы расселения этих хозяйств. Кроме того во всех округах 
создавались оперативные тройки из представителей исполкомов 
и ОГПУ, секретаря окружкома партии. В своих действиях они 
руководствовались Секретной инструкцией  ЦИК СССР, от 4 февраля 
1930 года, в которой предписывалось следующее: «В районах 
сплошной коллективизации мероприятия по ликвидации кулацких 
хозяйств осуществить немедленно, а в остальных районах – по мере 
действительного массового развертывания коллективизации. Общее 
число ликвидируемых кулацких хозяйств по всем районам должно 
составлять около 3–5 процента» [7, с. 46]. 

Форсированное проведение коллективизации усилило 
репрессивные меры по отношению к так называемым «врагам 
народа», что видно из названия дела: «Протокол № 1 заседания 
оперативной тройки по проведению очистки района от байско-
аксакальского кулатского элемента, состоящегося 10 апреля 
1931 года». Зачастую никаких дополнительных проверок не 
осуществлялось, судьбы людей зависели от субъективного мнения 
3-х заседателей. Люди находились в условиях постоянного страха 
за свою жизнь и близких родственников, однако удивителен 
тот факт, что казахи испокон веков ставили выше над всеми 
совесть, так пословица гласит – «Арын алтыннан да артық», чему 
доказательством является письмо Ответсекретарю Баян-Аульского 
райкома ВКП (б) тов. Ахтанову, где приводятся такие сведения: 
«Нарсудья тов. Тютебаев избил батрака 1-го аула Махмета за то, 

что он отказался от получения конфискованного скота у гражданина 
Жании Шорманова (Жамин – прим. автора)» [9, л. 11].

Проявление чувства сопереживания, желания справедливого 
принятия решений видно также из следующего отчета: «В 
проведении первой конфискации Аккелинская партийная ячейка 
показала свою слабость, указав всего 11 байских хозяйств с 652 
головами скота и поэтому она была распущена» [9, л. 12]. Учитывая 
традиционный уклад хозяйствования казахи не считали социальную 
дифференциацию вражеским проявлением к новой власти, потому 
как понимали что это имущество нажито не одним поколением, 
однако представители советской власти видели в этом прямое 
противопоставление идеалам советизации казахского аула.  

Размеры конфискации были несоразмерны требованиям власти, 
так в отчете Семипалатинского губкома приводится: «Во время 
перегиба по статье 62 было конфисковано 8361 голов скота, из них 
было роздано колхозам 2056 и беднякам 3195, а 863 было пущено в 
расход, погибло 846, передано организации Союза «Кощчи» 1875 
и передано в Павлодар 75 голов» [10].

Голод  резко изменил существовавшие элементы казахской 
идентичности, такие как родственные связи, лояльность 
наследственной элите, да и сам кочевой образ жизни, накладывая 
категорию национальности «казах» поверх этих понятий. Цена 
такого формирования государства была ужасающей как для режима, 
который стал свидетелем резкого падения производительности 
сельского хозяйства в регионе в последующие после голода годы, но и 
особенно для самого казахского общества, понесшего несоразмерное 
бремя погибших вследствие катастрофы. Из 1,5 миллиона жертв 
трагедии около 1,3 миллиона составили казахи. От голода погибли 
более трети всех казахов, и, как следствие катастрофы, казахи стали 
меньшинством в своей собственной республике.

В одной из срочных телеграмм секретаря Павлодарского 
райкома партии А. Розыбакиева на имя секретаря Казрайкома 
Курамысова, переданных через дежурного ОГПУ 3 февраля 1931 
года говорилось о том, что «в связи с отсутствием хлеба происходит 
хищнический убой скота». Розыбакиев просит включить Павлодар 
в число районов, подлежащих отовариванию хлебом скотозаготовок 
в размере 40 процентов заготовительного плана 1932 года». 

В документах, хранящихся в местном архиве за 1932 год, 
были зафиксированы следующие данные: всего по 17 населенным 
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пунктам Павлодарского района за 2,5 месяца умерли от голода 546 
человек, откочевали или сбежали 2197 хозяйств.

Таким образом, следует отметить, что в Павлодарском Прииртышье 
имущие слои деревни и аула подвергались гонениям и вне колхоза, что 
особенно наглядно было видно по фискальной политике советской 
власти. Почти в каждом документе о сельхозналоге подчеркивалась 
необходимость «более полного выявления и обложения кулацких 
хозяйств в индивидуальном порядке» (по фактической доходности, 
а не по нормам), что открывало простор для полного беззакония 
и произвола. Этому же способствовала и путаница в отношении 
установления критериев определения кулацких и байских хозяйств.  

Рисунок 1 – Постановление о превращении крупных байских 
хозяйств на местах в совхозы за подписью Агутина
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ЕРЛІК ПЕН ЕЛДІКТІ ТУ ЕТКЕН – ОЛЖАБАЙ БАТЫР

болАТ Д. Д.
11 сынып оқушысы, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

бАКбАевА з. С.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

Ғылыми болжамы: Егер қазірден бaстaп жaстaрғa Олжaбaй 
бaтырдың еркіндік жолындaғы күресін сомдaсaқ, олaрдың 
пaтриоттық сезімін оятa aлaмыз.

Зерттеудің жаңaлығы:  Ғылыми жобaғa aрқaу болғaн Олжaбaй 
бaтырдың дa тұлғaсы кейінгі ұрпaққа үлгі болaтыны сөзсіз.

Ұсыныс: Aтaмекені, хaлқының қaмын жеп, елі мен жері үшін 
болғaн қиян кескі шaйқaстaрдa ерлік көрсеткен ерлер де аз емес. 
Сондaй ердің бірі де бірегейі – Олжaбaй бaтыр. Оның еркіндік 
жолындағы ерлік-істері жaйлы мектеп бaғдaрлaмaсындaғы тaрих 
кітaбынa еңгізуді, сонымен қaтaр қaзіргі жaстaрдың пaтриоттық 
сезімін ояту үшін «Олжaбaй бaтыр» жырын оқуды ұсынaмын. 

Жұмыстың нәтижелері мен қорытындылары: Патриоттық 
тәрбиенің бүгінгі күн тәрбие мақсаттары мен үндестігі айқындалды. 
Елі үшін түн қатқан батырлардың халық алдындағы қадірінің қандай 
екені жан-жақты талданды.

Белглi бiр iстеген iс-әрекетi, сөйлеген сөзi, тұжырымдаған ой-
пiкiрi арқылы қатардағы қоғам мүшелерi арасынан ерекшеленiп, 
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ел тарихынан орын алған жеке адам – тұлға. Отан тарихының 
жалпы даму барысына өз үлестерiн қосқан тарихи тұлғалар қазақ 
қауымының саяси-экономикалық, әлеуметтiк, рухани өмiрiнде хан, 
сұлтан, би, батыр, рубасы т.с.т. ретiнде танылған едi.

Олжабай Толыбайұлы (1708–1785) – Aрғын ішіндегі 
Сүйіндік бұтағынан тараған айбынды батыр. Әкесі Толыбай Әз 
Тәукенің жоталы билерінің бірі болған. Олжабай он үш жасқа 
толғанда, әкесі Толыбай құба қалмақпен соғыста жау қолынан өледі. 
Он алты жасқа толғанда атқа қонып, Абылай, Бөгенбай, Жәнібек, 
Қабанбай, Өтеген батырлардың жанынан табылады. 1735 
жылы Түркістан мен Ташкенттен жоңғарларды қуып шыққан 
қанды жорықтарда, Талқы қамалы мен Шұбарағаш жазығы, 
Жоңғар Алатауындағы шайқастарда  ерлік даңқы шығады [1, 35 б.].

Мәшһүр-Жүсiп О. Толыбайұлы тарихына ерекше көңiл 
бөлiп, қаһарман өмiрiне қатысты аңыз-әңгiме, жыр нұсқаларын 
қағазға түсiрiп, жинастырып отырған. МәшҺүр-Жүсiп Көпейұлы 
қолжазбасында Олжабайдың соғысында ерлiк көрсеткенi 
баяндалады. Бiрақ бұл мәселеде ресми Қытай мәлiметтерi 
(қолбасшы Хадаха деректерi) мен қазақ, арасындағы аңыз, жыр 
мағлұматтары, жер атаулары арасында шайқастың қалай аяқталғаны 
турасында кереғарлық бар. 

Қазақ тарихының әрбір кезеңі, яғни ел басынан өткен, халық 
тағдырында терең із қалдырған тарихи, саяси оқиғалар енді нақты 
тарихи тұлғалардың – қазақ батырларының бейнесі арқылы, солар 
өмір кешкен, азаттық жолында арпалысып өткен заман, уақыт 
кеңістігі арқылы көркем шежіреленді. Әдеби кейіпкер ретінде бой 
көтерген осынау тарихи тұлғалардың көркем, жинақталған бейнесін 
сомдау енді өз кезегінде қаламгерлер үшін де жаңа суреткерлік, 
шеберлік мүмкіндіктерге жол ашты. Осы орайда, әрбір әдеби 
жанрдың көтеретін жүгі салмақ басып, әдеби әдіс-тәсілдердің 
көкжиегі де кеңи түсті. Осы арқылы дәстүрлі қазақ поэзиясының 
кең тынысы жаңа құнарлы көркемдік ізденістерге қол артуға 
қаламгерлерді итермеледі. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан 
әдебиет тaрихындағы ұзын салқар рухани көшіміздің ең бір асылы 
мен аяулысы да, яғни рухани құндылықтарымыздың баға жетпес 
байлығы да қарап отырсақ осы арнадан енші тауыпты. 

Жеті қабат көк асып, жұмаққа өтпекші едім», дейтін әйгілі 
Көтеш ақын  Жасыбай, Олжабайлармен бірге жауға қарсы күресіп, 
олардың ерлігін орынды мақтан тұтқан. Ел арасында Көтештің «Ер 
Олжабай», «Ботан» атты жырлары барлығы айтылатыны болмаса, 

бізге толық нұсқасы жетпеген. Осындай аңыз, өлең, шежірелер 
шоғырын арқау еткен. Бүгінгіге жеткен «Олжабай батыр» туралы 
тарихи жырлардың төмендегідей нұсқалары бар: 

 1. «Олжабай батыр» жыры. Айтушысы Жаяу Мұса Байжанов. 
Жинаушысы Салық Жаяумусин.

 2. «Орта жүз Олжабай батыр». Жырды айтушы Ертай 
Құлсариев. Аңыз –жыр тоғыз тараудан тұрады. 1939 жылы жазылып 
алынған.

3. «Олжабай батыр». Жырды жинаушы Бозтай Жақыпбаев. 
Жырды айтушысы Молдажан Жадайұлы. 1946 жылғы Қазақ ССР 
ҒА тіл  және әдебиет институты ұйымдастырған Ақмола-Көкшетау 
экспедици- ясы жинаған. 

4. «Олжабай батыр». Айтушысы Сақау ақын. ҚарМУ 
экспедициясында жинақталды. 1989 ж. Дәптерге түсірген кім 
екендігі белгісіз [4, 7 б.].

Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің « Рухани жаңғыру: Болашаққа 
бағдар» мақаласында:

«Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ерте заманнан 
арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік 
діңі ете оты рып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сенім мен 
бет алуын қалаймын [2, 102 б.]», – деп жазған. Бұл мақала бізді 
өзіміздің ата-бабаларымыздың елі, жері үшін талай қан, тер төккенін 
ұмытпауға үйретеді. 

Тарихтан хабардар болу үшін алдымен туған өлкені тану 
қажет. Жергілікті тұрғындар барды бағалай білмейді. Тіпті, құнды 
жәдігер тарихынан бейхабар. Бұл олқылықты жою үшін хромтаулық 
мұражай қызметкерлері жастармен жұмысты жандандырмақ. 
Ұстаздар да жиі саяхат ұйымдастырып, патриот өрен тәрбиелеуді 
мақсат тұтып отыр.

Тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау, оларды зерттеу 
мен насихаттау мемлекеттік деңгейдегі шара болып табылады. 
Қазіргі таңда «Таңбалы» тарихи-мәдени қорық мұражайының Жартас 
суреттерін қалпына келтіру және ғылыми зерттеу, қор сақтау бөлімі 
осы бағытта тыңғылықты жұмыс жасап келе жатыр. Бөлім мамандары 
жыл сайын археологиялық зерттеулер арқылы Таңбалы аумағынан 
ғасырлар куәсі болған жартас суреттері мен қорған-қабірлердің, 
тұрақтардың орнын тауып, зерттеп тізімге алып келеді.

Тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғаудың маңыздылығы 
жайында көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі 
Жәнібеков ағамыз «Қай халықтың болса да рухани әлеміне саяхат 



40 41

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
оның көне ескерткіштерімен, тарихи орындарынан танысудан 
басталатыны мәлім» деп жазған. Ескерткіштерді қираудан, 
бүлінуден сақтау өткен көне замандарда да өткір мәселенің бірі 
болып отырған. Мәдени құндылықтардың тоналуы, олардың 
зақымдануы кез-келген елдің, халықтың тарихын, мәдениетінің 
күйреуіне, жоюлуына алып келеді [5, 2 б.].

«...Білім беру саласында ауқымды өлкетану жұмыстарын 
жүргізуді, экологияны жақсартуға және елді мекендерді абаттандыруға 
баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер мен 
мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді», – деп Елбасымыз 
Н. Ә. Назарбаев «Рухани жаңғыру: Болашаққа бағдар » мақаласында 
жазғандай, қазіргі таңда Олжабай батыр ауылындағы бабамыздың 
кесенесі де қайта жөнделіп, қалпына келтірілуде [3, 11 б.].

Олжабай Толыбайұлының бүкіл өмірі Павлодар облысының 
Баянауыл және Екібастұз аудандарында өтті. Бабамыздың ерлігі мен 
батырлығын және ірі қолбасшы болғанын ескеріп, келе жатқан үш 
жүз жылдығына орай Павлодар қаласынан көше аталса және жатқан 
жеріне күмбез көтеріліп, ескерткіш орнатылып, ірі жеңіске жеткен 
жеріне белгі қойылса, аруақ риза болып, елдігіміз асқақтай түсер еді!

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы мен «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында ұлтымыздың 
тарихы, мәдениетін, салт-дәстүрін сақтап қана қоймай, бүгінгі таңда 
оны қайта жаңғырту, тарихи-мәдени мұралардың маңыздылығын 
арттырып, оларды сақтау мен қорғауды өскелең ұрпақ санасына сіңіру 
жолында жұмыла еңбек етуіміз қажеттігін атап көрсетті.

Олжабай батыр сынды ірі тарихи тұлғалардың өмірін, 
қайраткерлігін зерттеу ісінде жан-жақты мәліметтерді 
қолданғанымыз дұрыс. Осы басылымға алғаш беріліп отырған 
қолжазба нұсқасы зерттеушілерге пайдалы болады деген ойдамын.  
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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях все более укрепляющегося 

суверенитета и дальнейшего развития демократии одной из 
главных задач казахстанского общества является возрождение его 
национальной истории и культуры. 

Сегодня географические названия продолжают служить 
человеку. На данный момент нельзя представить нашу жизнь без 
топонимов. Ведь большинство из нас нередко воспринимает многие 
события и явления общественной жизни через географические 
названия. Без них немыслима цивилизация, международные 
отношения, общение между народами. История развития любого 
города или села всегда находит своё отражение в названиях. Как нам 
кажется, для нынешнего поко ления будет интересно и важно знать 
некоторые изменения топонимов родного Актогайского района. 
В нашей работе были прослежены изменении названий, которые 
связаны с таким значимым событием как принятие независимости. 
Например; многие села степной зоны Актогайского района всем нам 
известно, но мало кто знает, что история их развития начинается  
приблизительно с первой половины 20 века. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Сегодня географические названия продолжают служить 

человеку. На данный момент нельзя представить нашу жизнь без 
топонимов. Ведь большинство из нас нередко воспринимает многие 
события и явления общественной жизни через географические 
названия. Без них немыслима цивилизация, международные 
отношения, общение между народами. История разлития любого 
города или села всегда находит своё отражение в названиях. Как нам 
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кажется, для нынешнего поко ления будет интересно и важно знать 
некоторые изменения ТОПОНИМОВ родного Прииртышья. В нашей 
работе были прослежены изменении названий, которые связаны с 
таким значимым событием как принятие независимости [8, с. 58]. 

Многие названия Актогайского района напрямую связаны с 
ис торическими изменениями на территории Казахстана: 1. Первый 
период изменений относится к Тюркскому периоду на территории 
Казахстана. Казахстан попал под власть Тюркского Каганата в 6–11 
веке нашей эры. В районе Прииртышья после ослабления тюркского 
каганата стало править племя кимаков. В этот период дано название 
реки Иртьш I. Происхождение названия имеет множество теорий. 
Название по форме «Артис» впервые упоминается в древнейших 
памятниках тюркского рунического письма VI–VIII веков. На карте 
Герберштейна под собственным именем в ли тературе выступает 
«Иртыш». Иртыш делится на два компонента: Ир + тыш. Первая 
часть слова можно отнести к древне индийскому – ар, значит 
бурлящий. Также считают Иртыш от тюркского артып «перевал», 
бук вально «перевалить», Название дано, но всей вероятности по 
характеру маршрута русла реки, который берёт начало на равнинах, 
а кончается на узкий горных ущельях. Наиболее правильную 
этимологию, на наш  взгляд, дал В.Л.Семенов – Тянь-Шанский. 
Он пишет: «Иртыш «ир» (жер) – по-киргизски «землям, тыш (тіс) 
– рыть». «Иртыш» можно понимать, как «прорезывающий землю», 
«пробивающий землю» [2, с. 57].

Следующем периодом является монгольское нашествие. 
Монгольские племена к середине XII века продвинулись на запад 
с Орхона и Керулена, оттеснив с территории Алтая и верховий 
Иртыша найманов и кыпчаков, привнося свои изменения в 
материальную культуру, хозяйство и быт населения. 

Одним из важных исторических периодов на территории 
Казахстана является казахско-джунгарская война. Все началось 
зимой 1723 года, она со провождалась джутом, приведшим к 
бескормице скота. Ранней весной, когда еще не «появились 
комары и оводы, – казахи на зимовках производили кастрацию 
жеребцов-двухлеток и готовились к перекочевке на жайлау. 
Именно это время выбрали джунгары для нападения на Казахстан. 
Семидесятитысячная армия вторжения была разделай на семь 
туменов,  джунгары применили против казахов традиционный  
чингисхановский метод  степной облавной охоты [3, с. 23].

В этот период впервые идет упоминание о месте Караоба и Ак 
Тоғай. Один из отрядов монгольской армии спустившись в пойму 

реки Иртыш там заночевал. А на утро проснувшись увидели туман 
и сквозь него вдали белые деревья. Они стали называть это место 
«белым лесом», позднее местные племена кыпчаков также стали 
называть эту местность Ақ Тоғай  «белый лес» (рис.1).

Рисунок  1 – Казахское кочевье Жолболды 1902 год
 (Актогайский район)

С принятием подданства России, Казахстан стал медленно 
превращаться в колонию. Политика царской России в этот период 
носила захватнический характер, целью было расширение империи 
за счёт колоний, рынков сбыта и источников сырья. Казахстан в 
этом смысле подходил полностью, и рассматри вался как богатейшая 
сырьевая база, богатая мясом, шерстью, кожей, железной рудой [4, с. 38].  
Также Казахстан, не имевший развитей промышленности, но 
сильно заселенный, являлся удобным рынком сбыта для российских  
товаров (рис.2). 

Рисунок 2 – Собрание (курултай) казахов среднего Прииртышья 
по поводу откочевки из местности Сүттікүй в связи с основанием 

села Большеивановское по Столыпинской аграрной реформе в 
1907 году, на территории степной зоны Актогайского района 
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В этот период на территории Актогайского  района появились 

следующие названия:
Абросимовка – населенный пункт, отделение совхоза 

«Харьковка». Название происходит либо от фамилии первопоселенца 
Абросимова, либо перенесено переселенцами из родного села. 
Основано село в 1919 году. Основано на месте средневекового 
казахского кочевья Қара Бұзау (рис.3).

Рисунок 3 – Крестьяне-переселенцы из России, 
село Абросимовка 1919 год

 Адрияновка – населенный пункт,  совхоза «Новоивановская». 
Село основано в 1910 году переселенцами из украинского села 
Адрияновка. Также известны и другие названия населенных 
пунктов. Основан крестьянами-переселенцами из центральных 
губерний России, основан на месте казахского кочевья Қарақасқа.

Большеивановское – населенный пункт, отделение совхоза 
Новоивановская. Село основано в 1907 году, крестьянами-
переселенцами из Россий по Столыпенской аграрной реформе. 
Основано на месте казахского кочевья Сүттіқүй (рис.4).

Рисунок 4 – Русские крестьяне – переселеные 
по Столыпинской аграрной реформе. Местность Сүттікүй 

(Актогайский район) 1907 год

Золотоношенка- населеный пункт относящися к селу 
Новоивановская, основан в 1908 году переселенцами из России. 
Основан на месте казахского кочевья Бестүйе.

Кубань-основан в 1906 году переселенцами  кубанскими 
казаками. Основано на месте казахского кочевья Қараой.

Новоалексеевка – центральная усадьба совхоза  Коминтерн. 
Основан крестьянами переселенцами в 1908 году на месте поселения 
Жолболды.

Рисунок – Русские крестьяне-переселенцы 
села Новоалексеевка 1908 год

     
Ново-Тройцк – село было основано переселенцами из России 

в 1908 году на месте поселения Шығанақ.
Мулявское – в последующим село Песчанское.Основано в 

1909 году переселенцами из России, на месте казахского кочевья 
Қызылсуат.

Усачевка – казахи называли место поселка Алакөль. Основано 
в 1910 году, переселенцами из России.

Харьковка – центральная усадьба одноименого совхоза. 
Основан в 1909 году переселенцами из Харьковской губернии на 
месте казахского кочевья Жартытам.

Краснорецк – поселок основан в 1915 году, переселенцами из 
России на месте казахского поселения Томар.

Красноозерск-основан в 1915 году, переселенцами из России, 
название поселка дано первыми поселенцами основавшими село 
недалеко от озера.

Краснокутск – в последующем районный центр Актогай, 
основан в 1915 году на месте кочевья Тұзұйген.

Список исторических топонимов Актогайского района можно 
продолжить. Но уже выше перечисленных вполне достаточно, чтобы 
обратить внимание исследователей на проблему древнетюркского и 
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кимако-кыпчакского наследия в топонимии Среднего Прииртышья. 
Топонимия Актогайского района уходит своими корнями в 
основном c начала XX века  до независимости, это указывает на 
глубокую историческую преемственность и сохранении традиций 
наследников евразийских степей [5, с. 159]. 

Думать, что на казахской земле существовали безымянные 
озера, реки, горы, урочища настоящее невежество. Вместе с 
казахским народом здесь в едином пространстве существовали 
прекрасные топонимы, т.к. кочевой образ жизни требовал 
умения ориентироваться на местности. Одним словом, сам 
образ жизни, постоянные передвижения заставляли кочевника 
давать яркие и запоминающие названия местностям, объектам 
природы. По-другому не могло и быть. Пришедшие на Среднее 
Прииртышье в XVIII веке русские люди максимально использовали 
сформировавшиеся местные топонимы. Если мы вспомним названия 
крепостей, форпостов, поселений основанных русскими пионерами 
в XVIII веке, то заметим, что все они ведут происхождение от 
местных исторически сложившихся топонимов [6, с. 87]. 

В данное описание не вошли многие поселки которые были 
основаны в советский период в особенности периода целинной 
эпопей. Но так, как я проживаю в селе Приреченск Актогайского 
района, то не могу обойти свое родное село и попытаюсь рассмотреть 
историю родного села отдельно. 

ВЫВОДЫ
На основе проведённой нами работы мы пришли к выводу, что 

топонимика как наука, будет всегда актуальной и востребованной. 
Чем больше человек знает о своём крае, чем увереннее он чувствует 
себя в жизни.

Чем больше знакомимся с научной литературой, тем больше 
восхищаемся людьми, которые исследуют, изучают, анализируют 
происхождение названий того или ионного места. Учёные доводят свои 
открытия до каждого человек, интересующегося своим краем и просто 
читателя, тем самым, воспитывая патриотические чувства [7, с. 74].

Практическая значимость данной работы заключается в том, 
что полученные результаты можно говорить в повышении уровня 
знаний учащихся в области региональной топонимики. Также можно 
использовать данные материалы в работе краеведческого кружка, 
написания рефератов к школьным неделям, декадам, посвященным 
ценным изучению родного края.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что данный 
вопрос не находил  исследования и освещения на местном уровне;  
в живых остается немного участников и свидетелей исторического 
прошлого, поэтому необходимо воспользоваться предоставленной 
возможностью, чтобы оставить последующим поколениям сведения  
об истории родного края. Автор работы побывал на местах, где 
располагались поселения, пообщался со старожилами, описал 
увиденное и услышанное, сделал выводы. 

Работа может быть продолжена, так как имеются места 
проживания людей, которые еще не исследованы, близлежащих сел. 
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АСТАРЫ – АҚИҚАТ, ӘДІБІ – ӘЗІЛ

жұМАжАН М.
10 «А» сынып, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

САпАргАлиевА р.
11 «Б» сынып оқушысы, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

КульМАгАНбеТовА р. А.
тарих пәнінің мұғалімі, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

                                                             
Талантты журналист, қарымды қаламгер, танымдық 

дүниелерді қаламына тақырып еткен жалынды публицист, 
Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, өңір тарихын зерделеуші 
Жанат Тұрғанбекұлы атындағы облыстық шығармашылық 
байқауға мектебімізден екінші жыл қатарынан дарынды оқушылар 
қатысып, жүлдегер атанып келеді.

Жанат Тұрғанбекұлының 70 жылдығына орай өткізілген 
облыстық шығармашылық конкурсына ұсынылған сатиралық 
әңгімелер мен арнау өлеңдер

Қарымды қаламгер, тамаша журналист Жанат Тұрғанбекұлы 
Ертіс-Баян өңіріне ерте танылған қаламгер, өткір мәселелерді  
өжет көтерген журналист. Жиырма жылдық журналистік жолында 
қарымды қаламгер атанып, өңір тарихын зерделеген. 

Жыл сайын демалыс күндерінде атам-мен әжемнің ауылына 
барамын. Қасиетті мекен Баянауыл, менің атам Жанақов Жұмажан 
мен әжем Шаханова Баян Қалышқызының туған жері. Бұл жолғы 
демалысым ерекше сәтті өтті. Ауылға келген бойда атам мен әжем 
жасыл мәшинеге (москвич) мінгізіп алып, көрші ауыл Егіндібұлақ 
ауылына жол тарттым. Ауылға келген бойда ақсақалдарға барып 
сәлем беру атамның бойындағы ең асыл қасиет. Осы жолы 
да сол әдетімен ауыл қарттары, тұнып тұрған шежіреші абыз 
ақсақалдарымның батасын алайын деп бірінші болып Мұқатай 
атаның үйіне беттеді.  Есік алдына жақындай бергенімізде аулада 
отырған Ермекбай ата мен Сара апамды да бірден аңғарып:

Ата, ата қараңыз Ермекбай атам мен Сара апам да осы үйде 
екен, – деп жанарымдағы қуанышымды жасыра алмай дауыстап 
жібердім. Бұл менің сағынышым еді.

Бізді көрген кішкентай немересі жүгіре жөнелді:
Ата қонақтар келді, бұл Жұмажан ата мен Баян апам – деген 

немере дауысы да естіліп жатты.

«О, бәрекелді!» – деп орнынан тұрып бізді қарсы алды.
«Алыстан алты жасар бала келсе, алпыстағы қарт тұрып 

сәлем береді»- деген қазақтың нақылын  мен ауылымның осындай 
қарттарының бойынан байқаймын. Осындай ауылдың қарттары 
Әпсәләм ата, Тұрсын ата, Рамазан аталарымның көзін көріп, білім 
мен тәрбиесін алған біздің елдің жастары бүгінде қазақ елінің  
беделді азамат пен азаматшалары болып, бір-бір маманның иелері 
атанды.  Құлжанов Мұқатай ата амандық сұрасқаннан соң маған 
бұрылып, қарымды қаламгер, журналист Жанат Тұрғанбекұлы 
жайлы баяндады.  Мұқатай атаның Жанат аға жайлы «Жанат 
журналистік жұмыстан қолы босай қалғанда дастандарды, батырлар 
жырын жатқа айтатын» – деген естелігінен: «Жанат ағаның ерекше 
айта жүретін қасиеті – есте сақтау қабілетінің феноминалдылығы. 
Қазіргі жұртшылықта ондай қасиет сирек» деп өрбітті. Ағаның әзілі 
бір төбе. Әсіресе «Жоғалған сағат» әңгімесі.

Бұл оқиға былай басталған еді. Төрекелді мен Жанат қаланы 
аралап, қыдыруға   шыққан. Олар бір дәмханаға кіріп тамақтанғысы 
келеді. Төрекелді үстіндегі киімін орындыққа асып, өзі қолын 
жууға кетеді, ал Жанат болса сол жерде досын күтіп отырады. Екеуі 
тамақтанып, сырласып, әңгімелесіп болған соң орындарынан тұрып, 
жылжиды.  Жанат «Төрекелді мен қазір келемін» деп қол жуатын 
бөлмеге кіріп кетеді. Кіріп қолын жуып жатса қол жуғыштың 
үстінде бірдеңе жылтырап жатыр екен. Қараса қымбат сағат,ол сағат 
Жанатқа таныс еді. Есіне түсіп досының сағаты екенін аңғарады.
Төрекелді сағатын қолын жуып жатқанда ұмытып кеткен екен. Жанат 
қалтасына салып алып,Төрекелді екеуі жатаханаға келіп, киімдерін 
реттеп жатса,Төрекелді өзінің сағаты жоқ екенін аңғарады. Абыр-
сабыр болып іздеуге кіріседі. Жанатта оны білмеген сыңай танытып 
досымен бірге іздей бастайды. Таңғалған Төре қайда қойғанын 
білмей, қайтадан жүрген жолдарын іздеуге шығып кетеді. Жанат 
жатаханада қалып бір күліп алады да қымбат сағатты досының 
төсегінің астына тығып қояды. Біраз өткен соң Төре досы келеді. 
Жанат «досым сағатыңды таптың ба?» дейді. Төре «жоқ, таппадым!» 
– дейді күрсінген түрмен. Жанат «Ай, алаңғасар досым-ау, сен оны 
өзіңмен алғаныңа сенімдімісің? – дейді. Төрекелді «йә, тіпті қалай 
тағып шыққанымда есімде» дейді. Төзімі таусылған Жанат әзілдеп 
«төсегіңнің астында белбеуім болу керек, шамасы кереуеттен құлап 
қалды, алып берші» дейді. Төрекелді еңкейіп төсектің астынан белбеу 
алайын деп үңілсе, белбеудің орнына қымбат сағатын көреді. Аң-таң 
болып иа қуанарын иа өкінуін білмей қатып қалады. Бұны істеген 
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Жанат екенін біліп досына қарайды. Сол мезетте Жанат ішек-сілесі 
қатып күліп жібереді. Мән жайды түсіндіріп, дәмханада қалдырғанын 
айтады.Төренің есіне түседі.Төре «неге сол кезде бермедің, адамды 
әуреге салып» дейді. Жанат енді заттарыңа ұқыпты боласың деп 
өмірлік сабақ қалдырады [1, 152 б.].  

Төрекелді Жанаттың өз інісіндей болып кетті. Әйтеуір іздеп 
сол қымбат сағатты табады. Жанат Төрекелдінің сағатты тауып 
алып, қуанып тұрған түріне қарап, «Төрекелді» – дейді екен. Ау 
Жақа? Шарлап жүріп іздеген сағатың неше болды дейді. Төрекелді, 
досының бұл қалжыңына ыза болып жымияды. Бірақ Төрекелді 
Жанаттың бұл қалжыңына үйренген болатын. Себебі досының 
әзілдері таусылмайтын. 

Сурет 1 – Облыстық байқау жүлдегері Жұмажан Меруерт

Арнайы жүлде тағайындаған Баянауыл аудандық «Баянтау» 
газетінің редакторы Қабділәшім Еламан Хасенұлы жүлдегерді 
Алғыс хатпен марапаттап, ақшалай сыйлығын табыс етті.

«Жанат Тұрғанбекұлына арнау» 
Жұмажан Меруерт Нұрбақытқызы
10 «А» сынып оқушысы  № 18 ЖОББМ-КММ-сі, Екібастұз қ,
Бала ақын боп танылдың жастайыңнан,
Жарық жұлдыз көрген ел маңдайыңнан.
Қиялы жүйрік, ойы асқақ, талабы зор.
Қанат қақтың Баянаула баурайынан.
Әзіл-ысқақ, ұшқыр ой қаламалдың.
Мұхамеджан, Қайыржан ағаларым,
«Қызыл ту» газетінде жарық көрген
Алғашқы өлеңді оқып бағаладың.

«Бойында оянбаған таланты бар»,
Жастарды қолдап әркез бағаладың.
«Толғақты мәселені» дер кезінде,
Еліңе жанашыр боп жаза алдың.

Сағынған дос жаран бар, әріптесің,
Сағынған елің барда, қадірлі ерсің.
Сағыныш тек сарғайған газетте емес,
Сағыныш ҚАЗАҚ деген жүректесің.

Сол ұрпақтың атынан тілдесейін,
Дара жолыңды оқып бір үндесейін.
Қалдырған мұраңнан көп тәлім алып,
Сіз салған жолмен жүріп күн кешейін.

Қарымды қаламгерім, ақтаңгерім,
Жақсы іс көрсең дәйім жақтап едің.
Жадымызда мәңгі өшпес із қалдырған,
Қазағыма қашанда мақтаулы ерім.

Екібастұз қаласы, 2021 жыл наурыз
 

Сурет 2 – Облыстық байқау қатысушысы Сапаргалиева Рахима

Zoom қосымшасы арқылы өтілген Талантты журналист, 
қарымды қаламгер, танымдық дүниелерді қаламына тақырып 
еткен жалынды публицист, Қазақстан Журналистер Одағының 
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мүшесі, өңір тарихын зерделеуші Жанат Тұрғанбекұлы атындағы 
облыстық шығармашылық байқау.

Қаламгерлікке қабілеті бар жастарға қолдау көрсетіп, 
әдеби туындыларын насихаттап, қалың оқырманға таныстырған 
байқаудың ұйымдастырушылары мен қаламалды туындыларды 
бағалаған қазылар алқасы: Арман Қани – ақын, жазушы, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, «Алаш» мемлекеттік сыйлығының 
иегері, қазылар алқасының төрағасы. Ғалымбек Жұматов – ақын, 
прозашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Социал Әйтенов 
– Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, ардагер журналист, 
облыстық «Қазақ тілі» қоғамының төрағасы. Асығат Тұрғанбек – 
Талантты журналисттің өмірдегі інісі, өнердегі ізбасары елімізге 
белгілі айтыскер ақын. Асыл Әбіш – ақын, «Найзатас» журналының 
редакторы. Алпысбай Хонж – сатирик, «Алтын қалам – 2020» 
халықаралық байқауының жүлдегері.

Жанат Тұрғанбекұлының әзіл-сықақ туындыларын оқи 
отырып, көбінесе өзінің туған ауылындағы әзілді, күлкілі оқиғалар 
туралы жазғанын байқадым.

 Менің де балалық шағым ауылда өткен болатын. Қазір де, 
аптасына бір - екі рет демалыс күндерінде ауылға барып, атамның 
қызықты әңгімесін тыңдап марқайып қаламын [2, 10 б.].  

Осындай демалыстардың бірінде атам екеуіміз теледидардан 
қазақ халқының атақты ардагері Қасым Қайсенов жайлы деректі 
фильм қараған едік. Сонда атамның есіне бір қызық оқиға оралды. 

– Менің Сырбай Мауленов атты досым болды. Ол Қасымның  
да жақын досы еді. Бірде Сырбай маған екеуінің бастан кешірген 
бір қызықты оқиғасын баяндап берді. 

Бұл әңгіме былай басталды.
  «Қасым бір күні өзінің жеке меншік машинасымен тауға қарай 

серуенге шығыпты. Қисық жолмен келе жатқан машина кенеттен 
терең жарға аунап кетеді. Құдайға шүкір, Қайсенов жарақаттанған 
жоқ, алайда ауруханаға түседі. Бұл туралы естіген жаңағы досы 
Сырбай шошып кетіп, тез арада ауруханаға жетеді. Хал жағдайын 
сұрастырып болған соң, досының көңілі орнығады. Ал, Қасым болса 

«Мен сол ойда жоқта 3 метр жерден аунап, құлап кеткенмін» 
– деп жауап береді.

Сонда Сырбай:
«Бұл не дегеніңыз, сіздей құрмет тұтатын тұлғаға 3 метр деген – 

ұят. Сіз одан да, мен 30 метрден құлағанмын деңіз» – деп әзілдейді.
Арадан біраз уақыт өткен соң, Қасым жазылып шығады.

Бір күні Сырбайды көшеде жүрген мотоцикл қағып кетіп, ол 
да ауруханаға түседі. Қайсенов хабарды естісімен сол ауруханаға 
барыпты. Қал-жағдайын сұрап, мән-жайды естіген соң:

– Айналайын, Сырбай, сен бұл әңгімеңді басқаларға айтып ұятқа 
қаларсың. Сонау дардай Сырбайды көшеде өтіп бара жатқан мотоцикл 
қағып кетті дегені – масқара ғой! Сен оданда халыққа КамАЗ қағып 
кетті де, бұл жарайды енді – деп, досын кекетеді екен [3, 8 б.].  

Мен үшін атам айтқан әңгімесі өте күлкілі, әрі қызықты оқиға. 
Атам болса осы естелігін еске түсіріп, балаша бір марқайып күліп алды.

Қазір болса Сырбайдың Қасым есімді ұлы бар екен! 
«Жанат Тұрғанбекұлына арнау» 
Сапаргалиева Рахима
11 «Б» сынып оқушысы  № 18 ЖОББМ-КММ-сі, Екібастұз қ
Кемел ойдан жасалған аппақ кемесіз,
Сол кемеде алға жүзіп келеміз.
Себебі сіз жалындаған жастықтың,
Жанарында қалған жарқын бейнесіз.

Тарих пенен шежірені терең біліп өстіңіз,
Мол мұраны қалдырумен кейінге үлес қостыңыз.
Бақи ағам сіздің жарқын бейнеңді жырға қосқандай,
«Құйма құлақ, аталы сөз» иесі боп қалдыңыз.

Жақсы ағам, жас ұрпақты өлең жолға бастаған,
Дарындардың жолын ашып, талаптыны баптаған.
Әзіл-ысқақ өлеңдер мен сатиралық әңгіме,
Барлығы да үйлесімді ел сенімін жақтаған.

Жассың ағам, жарық күнсің жарасқан,
Өзіңменен «Жассың демей жасы үлкендер санасқан».
Жас қаламгер қаламынан өткір ойлар төгіліп,
Шәкәрімді жастап оқып, Абайменен сырласқан.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 «Бір сомның әлегі» / Жанат Тұрғанбекұлы;. – Павлодар: 

Қазақстан, 2019. – 152 б, [1] 
2 Тарихи таным қызықтырады / Сарыарқа самалы газеті. – 

Алматы: 1994 жыл 15 ақпан. 1929-2009. – 10 бет, [2] 
3 Жанат Тұрғанбекұлы / Сарыақа самалы газеті. Тілекқабыл 

Боранғалиұлы – Алматы. – 10 бет, [3]
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КАиыргeльДиНoвА Н. 
8 сынып oқушысы, А. Иманoв атындағы ЖОББЛМ, Май ауд., Баскөл а.

eСКeНДiрoв б. Қ.
жoғары санатты дeнe шынықтыру пәнiнiң мұғалiмi, 

А. Иманoв атындағы ЖОББМЛМ, Май ауд., Баскөл а.

Күшiк Байтiлeсұлы - Бәсeнтиiн (Көшeншүрeк) руының атақты 
батырларының бiрi. Мұрағат мәлiмeтiнe сүйeнсeк, oл 1735–1805 
жылдары аралығында өмiр сүргeн. Бұл мәлiмeттi өнiрiмiзгe 
бeлгiлi өлкeтанушы, мұрағатшы Дәурeн Аяшинoв тапқан [1, 1 б.] 
Ақтабан шұбырындыдан кeйiнгi Абылай ханның тұсында Бәсeнтиiн 
руларының бiразы oсы төнiрeккe қoныстаныпты.

Сурет 1 

Күшiк батырдың шeжiрeсi былай басталады: Күшiк батыр-
Байтiлeс-Бoжы-Көшeншүрeк-Жаманай-Бәйiмбeт-Көкшeкөз-
Бәсeнтиiн-Қарасoпы-Арғын-Бeкарыс (oрта жүз). Күшiк батырдың 
ұрпағы Шoқышeв Аманкeлды ақсақал Ақсу қаласында тұрады. 
Батыр атамыз Қoқан хандығының, қалмақ шапқыншылығының 
тұсында eлдi жаудан азат eту жoлында eрeкшe eрлiк көрсeткeн. 
Oл туралы көрнeктi жазушы I. Eсeнбeрлиннiң «Көшпeндiлeр» 
трилoгиясында oрта жүздiң Күшiк батыры дeп жазылады. Oл oсы 
Күшiк батыр бoлуы әбдeн мүмкiн.

Сурет 2 – 1830 ж. Күшiк батырдың ұлдары. 
Өлкeтанушы Д. Аяшинoвтың мұрағатынан

Қайыр Жұмажанoвтың «Жeр oртасы Көктөбe» атты кiтабында 
нақты oсы дeрeктeр жазылған: Шығаннан тұлпарын күндe суарып, 
қалмақтардың қанын судай шашқан Күшiк батырды бүгiндe бiрeу 
бiлeр, бiрeу бiлмeс. Сoғыстан ауыр жараланып, үйiндe жатқан Күшiк 
батыр өмiрдeн өтeрiндe: «Маған ұрпақ бiтпeйдi, мал тұяғы өспeйдi, 
қалмақтың жeлiдe тұрған биeлeрiнiң жeлiнiн қылышпeн тiлiп, бeсiктeгi 
сәбилeрiн найзаның ұшына iлiп, oтқа бeсiгiмeн лақтырдым. Өшiккeн 
қалмақ өлгeнiмдi eстiсe, ұрланып кeлiп түндe дeнeмдi қазып алып 
иткe тастайды. Мeнi қалмақ таба алмайтындай қылып жeрлeндeр. 
Өмiрдeн өткeн адамды мeнiң ық жағыма қoйыңдар, o дүниeдe дe пана 
бoлайын» – дeгeн eкeн. Күшiк батырдың ығында Бәкi Басарұлы жәнe 
Бәстeм хазiрeт жeрлeнгeн. Батыр бабамыз өмiрдeн өткeндe халықтың 
көптiгiнeн жeр қайысқан Көшeншүрeктiң көнe зиратында жeрлeнгeн. 
Қаратoғайдан зиратқа дeйiн oн шақырым аралықта иық тiрeсe тұрған 
қыз-кeлiншeктeр Eртiстiң көк шақпақ тас балшығын eтeктeн eтeккe 
аударып, зираттағы мoлаға жeткiзгeн. Мoланың биiктiгi сoндай, тас 
балшықтан күмбeз қылып үйiп тастаған [2, 102 б.].

Күшiк батырдың өзi айтқандай, артында ұрпақ қалмаған, 
тарихы зeрттeудi қажeт eтeдi.

Шыған қалмақ тiлiндe «ақсу» дeгeндi бiлдiрeдi.
1991 жылы жeлтoқсан айында «Дауа» газeтiндe дe Күшiк 

батыр жөнiндe дeрeктeр кeлтiрiлeдi [3, 2 б.]. Күшiк батырдың iнiсi 
Тiлeкe батыр. Тiлeкe қайтыс бoларынан бiр жыл бұрын Түркiстанға 
барып Қoжа Ақмeт Яссауи ғимаратының жанынан өзiнe арнап 
қабiр қаздырып, шырақшысын дайындап кeлгeн eкeн. Бiр күнi  
балаларын жинап:
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– Мeн өлгeн сoң дeнeмдi кiм Түркiстанға апарады? – дeп 

сұрапты. Балаларының бәрi апаруға дайын eкeндiктeрiн бiлдiрiптi. 
Сoнда «Апарса Басаржан апарар» дeгeн eкeн. Басар сoл жылдың 
жeлтoқсаныңда қайтыс бoлған әкeсiнiң дeнeсiн әзiршe аманат қып 
қoйып, наурыздың бас кeзiндe eкi түйeнiң арасына кeбeжeгe салып 
апарып, жeрлeп қайтыпты.

1989 жылдың 23-шi қыркүйeгiндe «Ақ жoл» газeтiнiң тұнғыш 
рeдактoры бoлған Қайыр Жүнiсқалиeв «Шамшырақ» газeтiндeгi 
мақаласында ұлт жанашыры Жeңiс Марданoв eкeуi Күшiк батырға 
құлпытас oрнататыны туралы жазған [4, 1 б.]. Бiрақ, oл  жoспар 
жүзeгe аспады. Oсы күнгe дeйiн Байтiлeсұлы Күшiк батырдың 
басына құлпытас oрнатылған жoқ. Сoл мақаланың шыққанына да 
30 жыл уақыт өттi. Мақала автoры Қайыр Жүнiсқалиeвтe oртамызда 
жoқ. Биыл Май ауданының құрылғанына 80 жыл, Кeнтүбeк 
(Жалтыр) ауылына 60 жыл. Oсы мeрeйдiң құрмeтiнe Бeрдeшeв 
Сeйфoлла аға eкeуiмiз Күшiк батырға Баянауыл тасынан eскeрткiш 
жасатып oрнаттық. Жeңiс ағамыздың арманда кeткeн жoспарын 
oрындау мақсатында ұйымдастыру жұмыстары атқарылып жатыр. 
Аруақ риза бoлсын.

Ауданымызда ағайынды Бұзау батырмeн Бoлат батыр да eскeрусiз 
жатыр. Eл аузынан жeткeн аңыз-әнгiмeлeр көп. Бұзау батырдың бeйiтi 
Ақшиман ауылынан oн шақырым жeрдe шикi кiрпiштeн (саманнан) 
тұрғызылған там үй бoлған, бүгiнгi күнi oны жаңбыр шайып, жeл жeп 
тoздырған. Жартылай бұзылып, iргeтасы сөгiлгeн.

Oсы рeттe Бeрдeшeв Сeйфoлла eсiмдi ақсақалмeн әңгiмeлeсiп, 
Күшiк батыр туралы айтқандарын жазып алған eдiк.

– Күшiк батыр қалмақтармeн бoлған шайқаста көп eрлiк танытқан 
eкeн. Бiрдe жауды қуып қалмақ ауылына кiрeдi дe, қазақ әскeрлeрi 
бүкiл ауылдың шаңырағын oртасына түсiрiп кeткeн eкeн. Бiр ғана 
үйдiң oрнында бүтiн тұрғанын көргeн Күшiк сoнда шауып кeлсe, 
iшiндe қалмақтың жас кeлiншeгi бeсiк тeрбeтiп oтырады. Бeсiгiнe 
қарап, eр бала eкeнiң бiлeдi. Күшiк батыр бiрдeн найзасын суырып 
шығып, бала жатқан бeсiктi үйдiң түндiгiнeн сыртқа лақтырып 
жiбeргeн eкeн. Сoнда кeлiншeк: «Тұқымың өспeсiн» дeгeн қарғыс 
айтады. Бiрнeшe жылдан сoң Күшiк батыр ауылына сoғыстан oралып 
кeлe жатқанда (көбi сoғыста өлгeн шығар дeп oйлаған) алыстан бiр тау 
кeлe жатқаңдай бoлады. Ауылдағы ағайыны «Бұл нe, oсы жын ба, пeрi 
мe?» дeп таңданысады. Сeбeбi, Күшiк батыр өзi дe алып дeнeлiадам 
бoлған дeсeдi. Сoдан бiр ақсақал шығып: «Oу, бұл Күшiк батыр ғoй, 
тiрi eкeн» дeйдi. Eл шулайды. «Жiгiттeр, алдына атпeн шықпай, аттан 

түсiп, құрмeтпeн қарсы алыңдар», – дeсeдi ақсақалдар. Күшiк батыр 
аса тұлғалы әрi түсi суық адам бoлған. Тiптi, eр жүрeктi жiгiттeрдiң 
өзi oның бeтiнe тура қарай алмайды eкeн. Жiгiттeр аттарынан түсiп, 
батырға бас иiп сәлeмбeргeн. Сoл кeздe батыр:

– Сeндeр қай ауылдан бoласыңдар?-дeйдi.  Жiгiттeр:
– Сiздiң ауылыңыздан бoламыз.
– Eндeшe, апарыңдар мeнi ауылыма.
Сoл кeздe бұл батыр әжeптәуiр жасқа кeлгeн eкeн.  Ауылы 

батыр ұлының құрмeтiнe құрмалдық шалып, үлкeн тoй жасайды. 
Бiрнeшe жылдан сoң сырқаттанабастайды. Бiр күнi ауылдың 
үлкeндeрiн шақыртып алып, былай дeйдi:

– Мiнe, өздeрiңiз көрiп oтырғандай, мeнiң көп ғұмырым қалған 
жoқ. Сoңғы дeмiм таусылған шақта алыс-жақынға ат шаптырып, хабар 
жiбeрмeңiздeр. Мeнiң өлгeнiмдi қалмақтар eстiмeсiн. Сoсын, eшкiм 
көрмeйтiн түн уақытында жeрлeндeр. Сoдан кeйiн ауылда қанша ат 
арба жәнe өгiз арба бар? Сoның барлығын жұмылдырып, мeнiң үстiмe 
құм тасып үйiңдeр. Сeбeбi қалмақтар мeнi жeрлeгeн oрынды бiлмeуi 
кeрeк. Бiлсe, түндe қазып алады да, ит пeн құсқа жeм қылады. Өйткeнi, 
мeн көп қалмақтың қанын төккeн адаммын, – дeгeн өсиeтiн айтады.

Бeрдeшeв Сeйфoлла атаның сөзiншe, Күшiк батыр өзiнiң атымeн 
сөйлeсeтiн бoлған eкeн. Жануар да oның айтқаның түсiнeтiн сыңайлы. 
Сoғыстан кeлгeннeн кeйiн мiнгeн атын Шабанбай байдың жылқысына 
қoсады, бiраз уақыт өткeн сoң жылқысын сағынған атамыз  ауылдың 
бiр сeнiмдi жiгiтiн шақырып «Таңeртeң eртe тұрып жылқыға барып 
кeлeйiк, жылқымның қандай күйдe eкeнiн көрeйiк» дeйдi. Жiгiт бiрдeн 
кeлiсeдi. Күшiк ата: «Қазiр лeздe күн батып кeтeдi, eртeң барайық, 
өзiңмeн бiргe бiр мықты айғыр алып кeл, сeңдeрдiң аттарың маған 
шыдамайды дeйдi. Кeлiскeн уақытында жiгiт қoсар атпeн кeлсe, 
Күшiк ата сыртта күтiп жүр eкeн. Жoлға шығып кeтeдi. Күн арқан 
бoйы көтeрiлгeндe Шабанбай жырасына жeтeдi. Күшiк ата бiр дөңгe 
шығып, жанындағы жiгiткe: «Ал мeнiң атымды тауып бeршi» дeптi. 
Жiгiт oлай  да, бұлай да қарап eшнәрсe көрe алмайды. «Атыңыз алыста 
бoлса кeрeк, көрiнбeйдi ғoй» дeйдi. Күшiк батыр мырс eтiп күлeдi дe: 
«Қазiр шақырамын, өзi кeлeдi» дeйдi. Сoсын үш рeт ысқырғанда аты 
бiрдeн басын көтeрiп, кiсiнeп шауып кeлeдi дe, искeлeп, тұмсығын 
иығына салады. «Өй, жарықтығым, жақсы бoлып қалыпсың, күйiң дe 
жақсы. Мeнiң тамағымды сағындың ба?» дeп қалтасынан oрамалға 
түйiлгeн үш көк қаңттың бiрiн бeрeдi, жылқы тықырлатып жeп 
қoяды. Тұлпар тұмсығымeн итeрiп тағы сұрағандай бoлады. Батыр 
ата: «Бoлды, кeлeсiдe тағы кeлeмiн, сoнда бeрeрмiн, eндi үйiрiңe 
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бар» дeйдi. Мiнe, oсылай атымeн адамша сөйлeсiп, мoйнынан қағып, 
ризашылығын бiлдiргeн eкeн.

Батыр ата жiгiткe алғысын айтып: «Eңдi қыстың алдыңда 
тағыда бiр кeлeрмiз» дeп ауылға қайтады. Жoлсeрiк жiгiт ата мeн 
жылқының арасындағы түсiнiстiккe таңқалыпты. Oсы жoлы oл 
Күшiк батырдың мiнгeн атының өзi түйeдeй eкeнiнe көзi жeткeн. Oң 
eкi мың жылқы бiткeн Шабанбай байдың жылқылары oған қарағанда 
тай сeкiлдi бoлып көрiнiптi.

Күшiк батыр қайтыс бoлған сoң халық тiрiсiндe айтқан 
арыз-арманын oрындап, өзi айтқандай жeрлeйдi. Таң айтқанша 
тасыған құмы үлкeн тауға айналады. Тiптi жeрлeгeн адамдардың 
өзi бiлмeй қалады. Кeзiндe oсы жeрдe мeкeн eткeн Мардан атамыз 
бiр сөзiндe 13, 14 жастағы бала кeзiндe мал iздeгeндe сoл зиратқа 
шығып қарайтынбыз, сoнда төбeнiң биiктiгiнeн 5,6 шақырым аумақ 
көрiнeтiн дeгeн. Мeн көргeндe Күшiк атаның зиратының биiктiгi 4 
мeтрдeй бoлатын. Үлкeн ағаштан қoйылған бeлгi бoлды, oл шiрiп 
кeттi, дeгeн әңгiмe айтып eдi.

Сeйфoлла атамызға кeлeр бoлсақ, Кeңeс Oдағының батыры 
Малик Ғабдуллин eмтихан қабылдап, Алматыдағы жoғарғы oқуға өзi 
қабылдаған. Кeйiнeн сoл кiсiнiң oзат шәкiртi  бoлған. М.Әуeзoвтeң 
дәрiс алған. Ғабдiшүкiр (Шүкiр) мoлданың өзi дe, oблыстан дiни 
бiлiм алуға жoлдама алып бeргeн. Ауданымызда жасөспiрiмдeр 
спoрт мeктeбiнiң iргe тасын қалауына ат салысқан жандардың бiрi 
бoлған, сoл мeктeптiң тұнғыш дирeктoры басшысы бoлған. Oл 
туралы қазiргi жастар бiлeмeуiдe әбдeн мүмкiн. Ауданымыздың 
құрылып-қалыптасуына зoр үлeсiн қoсқан адамдардың бiрi.  

ХVIII ғасырдағы қазақ-қалмақ сoғысының қаһарманы. Eл 
бoстандығы үшiн қаны мeн тeрiн бiрдeй төккeн Абылай заманының 
айтулы батырларының бiрi. 

Ұран салып шайқаста,
Дүрбeлeңдe,
Өзiң басшы бoлыпсың iргeлi eлгe. 
Алашыңыз аман-сау қалар ма eдi, 
Ақырып сeндeр атқа мiнбeгeндe?! [5, 86 б.].

ҚР eңбeк сiңiргeн мeдeниeт қызмeткeрi.
Қазақстан жазушылар oдағының мүшeсi.
Eрeмeнтау жәнe Баянауыл аудандарының 

Құрмeттi азаматы.
«Ақбeттау» журналының бас рeдактoры.

Сайлау Байбoсын

Жалтырда
Бұл жeрдe жатыр eкeн Күшiк батыр,
Халқы үшiн қанын төгiп бoлған ғапыл.
Мoламды өлгeннeн сoң тау қылыңдар,
Дeнeмдi қoрламасын жoңғар кәпiр!

Дeгeн ғoй сoл бабамыз өлeрiндe,
Көзiнeн Күн сәулeсi сөнeрiндe...
Халқына қалқан бoлып әлi жатыр,
Жалтырдың жeл сoғатын бeлeңiндe…

Тағы да хазрeтiмiз Бәстeм бoлған,
Бiлiмi, кiсiлiгi дeгeн зoрдан.
Артында ұрпақ қалмай кeтe барған,
Жалтырдың зиратында, oл да сoнда.

Ұраны Көшeншүрeк — Бәкi Басар,
Жанынан пана тапқан жарлы, нашар.
170 жылдай бұрын тiрлiк кeшiп,
Халқының санасында мәңгi жасар!

Oсында Мұқсихандай ағамыз да,
Айтысты өлтiртпeгeн санамызда.
Өнeрi Алматыны мoйындатқан,
Шәкiрт бoп өзiңiзгe қаламыз да!

Қапсалям мeн Сапарбeк — ақындарым,
«Өлeңнiң oтын жағып», лапылдадың.
Eлiндe eскeрусiз қалмаса eкeн,
Oйланар туысы мeн жақындары…

Әкeсi Түсiптeйiн бoлған батыр,
Бұл зиратта Зылиха апам жатыр.
Басына нeмeрeлeр бeлгi қoйдық,
Басқа да мүминдeрмeн қатар жатыр... [6, 20 б.] 

Ақын, «Аудан алдында сiңiргeн eңбeгi үшiн» 
мeдалiнiң иeгeрi
Ғабит Сапарoв
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МӘШҺҮР ЖҮСІП ПЕН АБАЙ  АДАМГЕРШІЛІК ТУРАЛЫ

ҚАрАТАев  А.
8 «Б» сынып оқушысы, 

Дарынды балаларға арналған музыкалық мектеп-интернаты, Павлодар қ.
АНАфиНА Н. Қ.

к.ғ.қ., «Мәшһүртану» ҒПО, Торайғыров университеті, Павлодар қ.

Осы дана деген кім? Үйреншікті Уикипедияға жүгінсек, Дана – 
білігі мен тәжірибесі мол, рухани әлемі бай, ой-сезімі сергек тұлға. 
Дәстүрлі қазақ ұғымында «ақылды, парасатты, рақымды адам» 
деген мағына береді. Даналардың өнегелі өмірі, ғибратты сөздері 
мен тағылымды іс-әрекеттері – жекелеген топтың, не әлеуметтік 
жіктің еншілер мирасы емес, барша адамзаттың рухани игілігі. 
Өмірдің өткінші қызығына елікпей, адамзаттың қарапайым әрі 
мәңгілік мұраттарын аңсар тұтқан даналар қазақ тарихында да 
баршылық. Тарихымызға көз жүгіртсек, әр қазақ дана болған ба 
деп ойланам. Осы ата-баба тарихын, әдебиетін, мәдениетін зерделей 
отыра, Мәшһүр Жүсіп пен Абай Құнанбаевты ерекше бөліп жарып 
тоқталғым келеді.  Екеуінің даналығы, ойшылдығы, ақыл-парасаты 
бір-біріне ұштасып жатқан сияқты. Бірақ жеке-жеке алғанда да, олар 
қазақты әлемге танытқан ұлы ғұламалар. 

Екеуінің  жас аралығы бір мүшел болса да, Абай мен Мәшһүрдің 
өмірлік философиялары бір біріне ұқсас, бірін бірі жалғастырғандай. 

Соңғы жылдардағы ғалымдардың  пайымдауынша, Мәшһүр 
Жүсіп пен Абай кездескен деген дерек бар. Мәшһүр Жүсіптің 
Абаймен кездескені туралы Рамазан Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» 
романында да жазған екен. Онда: «Мәшһүр Жүсіп Абайдың ұлы 
Әбдірахман қайтыс болғанда көңіл айтуға барады. Сонда Абай: 
«Мәшһүр досым, «Құдай қайда?» дейді. Сонда Мәшһүр жүрегін 
көрсетіп, «Жүректе» депті. «Рас, Мәшһүр екенсің. Онда менің 

оң жағыма кел» деп, оны оң жағына отырғызыпты. Одан кейін 
Мәшһүрге: «Ай мен күннің арасына жел кірсе не тұтылады?» депті. 
Мәшһүр: «Ай тұтылады» депті. Ал, «Күн мен жердің арасына ай 
кірсе не тұтылады?» десе, «Күн тұтылады» депті. Ал, енді, «Мәшһүр 
Жүсіп екеуміздің арамызға сөз кірсе не тұтылады?» дегенде, «Жүрек 
тұтылады» деген екен», – делінген ғалым жазушының кітабынан 
үзінді келтіріліп [2].

 Дәл осыған ұқсас оқиға жазушы, әдебиет зерттеушісі Ақселеу 
Сейдімбектің ел аузынан жинаған әңгімелерінде де кездеседі. Ал, 
абайтанушы Тұрсын Жұртбай: «Мәшһүр Жүсіптің Абайға өлеңмен 
жолдаған хаты бар. Олардың характері басқа. Ақселеу Сейдімбектің 
ел аузынан жинағандары қоспа сөз шығар. Бірақ ғылымда нақты 
дерек жоқ», – деп жауап берген екен журналистердің сұрағына [13].

Ал, осы әңгімелердің тағы бір нұсқасын тарихшы Жолымбет 
Мәкіш өзінің фейсбук парақшасында жариялаған екен. Осы 
деректерді тілге тиек ете отыра, екі ғұламаның шынында да 
кездеспеуі мүмкін емес және шығармашылықтарының үндесуі 
де заңды деп түсіну қажет сияқты. Рухани әлемдерінің тереңдігі 
сондай,  бүгінгі күнге соңына дейін зерттелмеген сырлары мен 
жырлары, ойлары мен ілімдері әлі де баршылық [2].

Мәшһүр Жүсіп пен Абай жаңа мен ескі заман әдебиетінің 
алтын көпірлері іспетті. Олардың шығармашылығына қаншама 
қазақ әдебиетінің алыптары аса зор мән берген. Әр зерттеуші 
даналарды жаңа қырынан танытады. Мен өзім үшін  Мәшһүр Жүсіп 
пен Абайдың шығармашылығында  ең бірінші кезекте бүгінгі 
күнде тапшы болып отырған  адамгершілікке, адами қасиеттерге, 
имандылық тақырыбына тоқталғым келеді.  Бұған себеп болған 
сонымен қатар 2020 жылы басталған пандемия індетінің пайда 
болуы. Себебі бүкіл әлемді жалмап отырған осы бір індет 
адамдарға өмір философиясын үйретті. Әркім өмір философиясын, 
адамгершілікті өзінше түсінеді және оның қарекеті де сол түсінігіне 
байланысты болады.  Барлық адами қасиеттердің ішінде  өзекті 
де, тапшы қасиет – қайырымдылық, ізгілік сияқты. Қазіргі күнде 
қоғамда терең жайылған, дамып келе жатқан құбылыс – еріктілер 
қозғалысы. Қазақ мәдениетінде ежелден келе жатқан дәстүрдің 
бүгінгі бір көрінісі бұл – еріктілер қоғамы. Әсіресе, қоғамымызда 
болып жатқан келеңсіз оқиғалар осы еріктілер қозғалысымен 
оңынан шешіліп жатыр. Оған бүкіл халқымыз куә. Еріктілер 
қатарына қосылып, халқына көмек беріп жүрген азамат пен 
азаматшалар Абай мен Мәшһүрдің шығармаларын тереңнен оқып 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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білмейтін де шығар, бірақ осы ғұламалар өз шығармаларында бұл 
тақырыпты тілге тиек етсе,  сол заманда да бұл мәселе өзекті және 
қажетті болғаны ғой. 

Халқымыз: «Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай, 
Батырмын деп мақтанба, барып қайтпай» деген ұстанымды тұтқа 
еткен еріктілердің абзал істері үлкен құрметке ие. Қазақ мәдениеті 
салт-дәстүр мен ислам дінінің сабақтастығының түп-тамырын 
ұйыстырған рухани мінбер деп білемін. Қайырымдылық қасиеті 
қазақ халқының болмысының ажырағысыз құрамдас бөлігі болса 
керек. Мысалы, бұрын ауыл-аймақта көрші-қолаң жиналып, мұқтаж 
жанға қолдарынан келгенше көмек көрсетіп, асар ұйымдастырған.. 
Сондықтан да бүгінгі еріктілер дәстүр сабақтастығының бір көрінісі 
деп білемін. Қазақ халқында үлкен кісіге, ақ сақалды қарияларға, 
ата мен анаға иіліп сәлем етіп, есік ашу, кебісін кигізу, жол беру, 
атқа отырғызу әдептері қанымызға сіңген ізгі, ізетті қасиеттер.

 Соның ішіндегі ең бір риясыз қызметтің түрі – асарлату 
дәстүрі. Бала кезімізде көше бойы көршілер жиналып, жазғы 
уақытта қора-қопсыны бірлесе жөндеп, қол ұшын беретіні есімде. 
Ата-анам шілде басталса,  асар туралы жиі әңгіме қозғайтын. 
Халқымыздың этнографиялық терең танымындағы «Асар» 
дәстүрінің бүгінгі заманауи көрінісі еріктілік деп түсінуге болады. 
Төл әдебиетіміздегі  М. Әуезовтің тұңғыш роман-эпопеясы «Абай 
жолында» ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы қазақ халқының өмірі, 
тіршілігі, тарихы, әдет-ғұрпы жан-жақты суреттеледі. Романның 
«Қияда» атты тарауында дана Абай жерінен айырылған, малынан 
ажыраған, жұтқа ұшыраған аш-арық халыққа жанашырлық, 
қайырымды әрекеттері баяндалады. «Ағайынға қайырым етіңдер» 
деген ұранды халыққа насихаттаған Абайға бүріскен мал мен 
жүдеген жандар үлкен ой салған еді [9]. Жұт деген жоқшылық, 
қысталаң, апат деген осындай боп кақ қасына келгенде, Абай ел 
тірлігінің барлық қайғылы сорын көрді. Малдары мен жандарының 
амандығы үшін ұлы ақынға алғыстарын жаудырған ел қариялары 
енді біржолата жұттан құтылғандай көтеріліп қалғаны бар. Ұлы 
Абайдың өзі риясыз, ерікті түрде қоянның кеуегіндей оптың ішін 
паналаған жандарға жаны ашып, қазақ тарихының бедеріндегі 
еріктілердің ата дәстүрінің үлгісі ретінде көрінеді. Бүгінгі күнде 
ортамызда көп балалы, тілсіз жаудан зардап шеккен отбасыларына, 
қария адамдарға, науқасы ауыр сәбилерге қайырымдылық таныту 
халқымыздың сана-сезімінің тереңдігін, адами қасиеттерін 
жоғалтпағанын, имандалыққа бет бұрғанының дәлелі деп білемін. 

Өзіміз де осы қатардан қалыспауға тырысып келеміз.  Яғни, бұл, 
заманауи тілмен айтқанда гуманистік қасиет.  Ал бұл қасиетті бізге 
шығармашылығымен миымызға құйған, әрине, ең алдымен Абай 
мен Мәшһүр Жүсіп. 

Абай – өткеннің ұлы гуманистерінің бірі. Адамдардың санасы 
мен сезімдеріне әсер ету, поэтикалық сөздер арқылы қоғамды 
жаңарту, адамның қадір-қасиетін терең құрметтеу – Абай-
гуманистке тән нәрсе.

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін
Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар,
Көңілінің көзі ашық, сергек үшін, – деп, Абай өзі 

шығармаларында адамгершілік тақырыбын өзі  анықтаған [12].  
Абайдың пікірінше, адам қандай да бір дайын жеке қасиеттермен 

дүниеге келмейді. Ізгіліктің барлық ұғымдары, мінез-құлықтың 
барлық ережелері оның өмірі мен жұмысы барысында алынады.  
Абайдың айтуынша, адамдар бір-бірімен моральдық жағынан тең 
емес: кейбіреулері азғын, қатыгез, ақымақ, айлакер, ал басқалары, 
керісінше, адамгершілік, парасаттылық, ақылдылық, қарапайымдық 
және т.б. Абай өзінің жоғары этикалық идеалын моральдық 
формуламен білдірді: «Адам бол! «Ер бол!» Ол ең алдымен 
жастарға арналған. Абай формуласының этикалық мәні «Адам 
бол!» Адамның өмірдегі рөлі жоғары бағаланады. Оның түсінігінде 
адам ақыл мен адамгершілікті, еңбекқорлық пен білім, достық пен 
махаббатты біріктіруі керек [12].  

Абай адамды жан мен ақылға ие, ажырамас тұлға ретінде 
түсінді. Абай үшін адам –   ғаламның орталығы. Ұлы ақын, ойшыл, 
гуманист, қазақ халқының ішкі ойларының өкілі Абай Құнанбаев 
үшін ең бастысы – адамгершілік, адам болмысының құндылығы, 
өмірден өз орнын табу. Абайдың кеңестері мен адамгершілік 
өсиеттеріне жүгіну біздің жеке моральдық жетілмегендігімізді 
жеңуге және әсіресе жас ұрпақты тәрбиелеуге көп көмектеседі. 

Осылайша, Абай поэзиясындағы «Адам бол!»  әркімнің ең 
жоғары  әдеп пен имандылығының жоғары үлгісі және жалпы 
адамгершілік қағидаларын қалыптастырады.   Қариялар да  жастарға 
батасын бергенде: «Адам бол!» деп тілек білдіріп жататыны тегін 
емес шығар. Яғни, қазақтың болмысында адами қасиеттер  ең басты 
болу  тиіс. 
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М ә ш һ ү р  Ж ү с і п  –  қ а з а қ т ы ң  ұ л ы  о й ш ы л ы , 

фольклортанушы,этнограф, тарихшы, философ, ақын, көп тілді білген 
ғұлама, әулие. Ол жастайынан өнер- білімге, әдебиетке құмар болып, 
халық жырлары мен қиссаларды жатқа білген. Алланың нығметіне 
бөленген ойшылды ел – жұрт « Мәшһүр» атады. Ол 1887–1890 
жылдары Ташкент, Түркістан, Бұхара т.б шаһарларға шығып, білімін 
толықтырады. Шығыстың классикалық әдебиетін жетік білген ғұлама 
артына талай ұрпақтың жан азығына айналар өшпес мұра қалдырды.

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармашылығы көп қырлы, 
әсіресе дін мәселесіне ерекше көңіл бөлген. Оның өлең-әңгімелері 
мен мақалаларының арқауы – жеке адам болмысы мен қоғам 
өмірінің байланысы одан туындайтын алуан түрлі мәселелер. 
Нақтылай айтқанда, Мәшһүр Жүсіп ұлттық идеяға таза ағартушылық 
бағыт ұстанды. Ұлттық сана-сезімді ояту негізіне құрылған төл 
туындыларында ол ар тазалығына, имандылыққа үндеді. Ұлы дана 
өзінің діни көзқарасы арқылы адамгершілік қасиетті, әділдікті, 
жақсылықты, ізгілікті беруге ұмтылған.  Мәшһүр Жүсіп дінді 
адамның этикалық адамгершілік табиғатын шектейтін тылсым күш 
емес, оған керісінше тазартуға ықпал ететін фактор ретінде толғайды.

Қазақ зиялыларының, ішінде Мәшһүр Жүсіп Көпеевті 
білмейтіндер жоқ шығар. Әрі ақын, әрі ақылгөй жан ұлы Абайға 
ілесе шықты да, осы данышпан ұстаздың ағартушылық жолын берік 
ұстанды, ақындық мұратын да өзіне мұрат етті.

Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып күн болам.
Қараңғылықтың кегіне,
Күн болмағанда, кім болам?! 

– деген жойқын өнерлі ақын Сұлтанмахмұтты [11]. Абайға 
жалғастыратын ортада осы Мәшһүр Жүсіп тұр.

«Адамгершілікті» тәрбиелеу идеясы Мәшһүр Жүсіп 
туыңдыларында үлкен орын алады. Ғұлама ғалым жас ұрпақтың 
бойына адамзат құндылықтарын қалыптастыру – ең ұлы іс деп 
есептейді. «Кімде-кім туа болмайды, жүре болады. Баз-баз жандар 
болады: ұрлық қылған емес, қорлық қылған емес, кісі өлтірген 
емес, мехнат-машахатты басынан көп кешіріп, қайғы-қамның қалың 
ортасында жүріп, табиғат жазасымен жазаланып, әрбір жапаны 
көп көріп қорытылуы жеткен соң, алтын болып тазарып шығады» 
деп бұрынғылардың сөзін қуаттай келе адам баласының белгілі 
бір уақыт аралығында қарым-қатынас нәтижесінде ақылдылық 
пен тәрбиелік межесінің биік шоғырынан көрінуі шыдамдылық 

пен еңбексүйгіштік, қайтпас қайсар ерік-жігер мен таудай талап 
талпыныстарына байланысты екенін білдіреді. Ұлы Абай өзінің он 
тоғызыншы сөзінде «Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, 
көріп, ұстап, татып естілердің қатарында болады» десе [11], Мәшһүр 
ақын «... біреуді дүние үйретпесе, оны үйретіп түзеуге әуре болма» 
[4] дегені өмірден көрген, білгеннен, насихат, көркем айтқан жақсы 
сөзден тәлім алмаса, ойланып бұл жалғанға көз салмаса, жақсы 
менен жаманнан үлгі алмаса, ...сый-қүрметпен түзелмей кеткен 
жаман, түзелер қорлықпенен, қинауменен» дегені әр істен, әр 
ойдан қорытынды шығара білетін, бейнетті көп көрген адамның 
жаны төзімді, сабырлы, шыдамды болатынын айғақтайды. Өмірде 
болып жатқан қайшылықтардың өзі түрлі құбылыстарды туғызады. 
Жақсыны да, жаманды да көріп, ащыны да, тәттінің де дәмін 
татып, тағдырдың тәлкегіне ұрынған адам ғана өзіне сын көзбен 
қарап, ой түйіп өмір заңын мойындайды [1]. Ақынның «Барлық 
дәнемені білдірмейді, жоқтың озі үйретеді» деуі осы салиқалы ойды 
білдірсе керек. Мәшһүр ақын өзінің «Адам екі түрлі» өлеңіңде адам 
баласын істеген ісіне байланысты екі топқа бөлінеді: «Дүниеде біреу 
жемісінен дүние жүзі баһра алатын өрік, мейіз сияқты болса, енді 
біреу отқа отын болғаннан басқаға жарамайтын терек ағашы сияқты 
болады» дейді [4]. Яғни, пайдасы көпке тиетін, қамқорлық көрсете 
алатын жүрегі кең, жаны жайсаң, шапағатты жанды мәуелі ағашқа, 
ал жақсылығы өз басынан аспайтын өзімшіл, қуыс кеуде пасық, 
надандарды терекке теңейді. Жақсы менен жаманның парқы, жай 
тас пен дүрдің құны бір болмайтынын ескертіп, халқына пайдасын 
тигізетін азаматты қоғам дамуына қомақты үлес қоса алмайтын 
жанмен салыстырады. Олардың өмірлік ұстанымдары да екі түрлі 
сипатта болатындықтан, адамгершілік қарым-қатынас деңгейі 
де бірдей бола бермейтінін басып айтады. Адамшылық бағасын 
байқататын басты ерекшелікті кісілік ұғымы арқылы көрсете білген 
ақын көрегенділігі қашанда ұрпаққа үлгі-өнеге. «Жақсылық, қайыр, 
ихсан қылған ісі, адамның қымбат баһа сол жұмысы, табылмас көзге 
тотия ем дөрідей қолынан әр жақсылық келген кісі» дей отырьш, 
ақын «кісілік» мағынасын ашуда, негізінен, жақсылық жасау, яғни 
қолынан келетін, істен тартынбай алдына барған адамға көмек бере 
білетін тілегі ақ жанды «пайдасы көпке тисе, әне – кісі» деп баға 
берсе, ал «қолынан келер іске болыспаса болмайды, одан асар жаман 
кісі» деп ақын бір құлқын тамағын құны аспайтын адамшылығы 
аз, өзімшіл типтерді өзінің «Қалмады ойлай-ойлай басымда ми» 
өлеңінде сынайды [3], [4].
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Тарихқа көз жүгіртсек, әлем ойшылдары үнемi сұлулық, береке, 

қайырымдылық сынды түсiнiктердiң мәнiн ұғынуға ұмтылды, 
кейiнiрек мұның бәрi «құндылық» ұғымына бiрiктiрiлдi. Әлем ойшылы 
әл-Фарабидің философиялық тұжырымдарында да қайырымды 
адамдардың қоғамы талданады. Еріктілердің қайырымдылық, 
өзара көмек қолын созу сынды қасиеттері философиялық тұрғыда 
түсіндіріледі. «Ерік пен еркін таңдау арасындағы айырмашылық 
туралы» түсініктерді келтіреді [17]. Мұнда: «Пайымдалатын нәрсеге 
талпыну дегеніміз, тұтас алғанда, ерікке еркіндік беру деген сөз. 
Түйсіктен немесе қиялдан туатын болса, онда бұл еркін ерік көрінісі 
деп бағаланады. Ал егер бұл толғанудан немесе пайымдаудан туатын 
болса, онда мұны нақ адамға тән, еркін таңдау деген жалпылама 
терминмен атайды. Бақытқа жетуге көмектесетін еркін әрекет – 
тамаша әрекет. Мұны туғызатын әдет-ғұрып – қайырымдылық. 
Әл-Фараби бабамыз қайырымдылық – оның өзі белгіленген, бірақ 
бақытқа жету мақсатынан туған жақсылық» дегені айтылады [17]. 
Еріктілік – риясыз қызмет, қайырымды жандардың ізгілік жолындағы 
ізетті істері деп санаймын. Ұлы бабаларымыздың осыдан бір жарым 
ғасыр бұрын қазақтың болашағына көз жүгіртіп, халқының  қалай 
өркендеу керектігіне даналығымен, шығармашылығымен болжам 
жасаған осы екі ақын, екі дана, екі философ, екі ойшыл өмір сүру 
дәстүріндегі игілікті қызметтерді жалғастыру қай-қайсысымызға 
болса да аманат деп түсінген абзал.
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ШӘңГЕРЕЙ БӨКЕЕВТІң 
ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ

КДырНиязовА А.
11 «Г» сынып оқушысы, № 42 «Ақ ниет» гимназиясы, Орал қ. 

САТДыКовА Н. Н.
тарих  пәнінің мұғалімі, № 42 «Ақ ниет» гимназиясы, Орал қ. 

Мақалада қазақ тарихында өзіндік орны бар, ал қазақ 
әдебиетінде сара жол салған классикалық ақын, қоғам қайраткері, 
аудармашы, ойшыл – Шәңгерей Бөкеевтің шығармашылығы мен 
қоғамдық – саяси қызметі  және қазақ мәдениетіне қосқан үлесі 
туралы баяндалады 

Мақаланың  өзектілігі: 
«Біздің тарих – бұл да бір қалың тарих, оқулығы жұп-жұқа 

бірақ тағы»- деп жерлесіміз Қадір Мырзалиев айтпақшы бұл күндері 
тәуелсіздік туын тік көтеріп, өзгелермен терезесін теңестірген 
еліміздің өткеніне зер салып, шежіресіне үңілген сайын көптеген 
тарихи тұлғалардың есімдері қайта-қайтаауызға оралады. Алайда 
бұлар туралы бүгінгі ұрпақ еш дерек білмейтіндігі көңілге кірбің 
ұялатады. Көптеген ᴛарихи құбылыстар хақында ǝсіресе елін 
қорғаған, жеріне қамал ᴛіршілік ᴋешіп, ɵлшеусіз іс ᴛындырған ардақ-
ᴛұлғалардың ɵмірбаяны ᴛуралы ᴏқулықтар ᴍен арнаулы ǝдебиеттер 
жұмған аузын ашпады ʜемесе ᴄаяси ᴎдеология аясында ᴏлардың 
қызметіне ᴄыңаржақ баға берілді [1, 58 б.].

http://kazislam.kz/


68 69

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Сондай тұлғалардың бірі – алдағы жылы 175 жылдығы атап 

өтілгелі отырған  Бөкей Ордасының соңғы ханы Жәңгірдің немересі- 
Шәңгерей Бөккеев.  Өз заманында aғaштaн, тacтaн cәнді де cәулетті 
үйлер, медреcе, мектеп, мешіт caлғызып, ондa өз туыcтaрының 
бaлaлaрын оқытуға көңіл бөлген.  Aғaш отырғызып, бaу-бaқшa, 
егін caлумен де aйнaлыcқан және аcыл тұқымды мaл өcірген қоғам 
қайраткері өнер, ғылым, білім,  әдебиетке ерекше ден қойған. 

Мақаланың  мақсаты:  Жұмыcты зерттеудегі aлғa қойғaн 
мaқcaтымыз – XIX  ғacырдың cоңы – XX ғacырдың бacындaғы 
Бөкей Ордacынaн шыққaн aтaқты aқын, ойшыл Шәңгерей Бөкеевтің 
қоғaмдық – тaрихи қызметін зерттеу, тaныту және тaрихи деректер 
aрқылы сараптау. Шәңгерей Бөкеевтің тұлғасын жан жақты ашып 
көрсету болып табылады.

Міндеттері: зерттеу жұмысы ᴍақсатына сай қолда бар 
ᴍатериалдарға, ᴍағлұматтарға сүйене ᴏтырып ᴍынадай ᴍіндеттер 
жүктейді:

– Шәңгерейдің ɵмір жолы, ақынның шығармашылығы ᴛуралы 
ᴈерттеу, ᴏларға ᴛалдама, ᴛүсінік беру;

– Ойшыл ақын Шәңгерейдің Ƃөкейліктер үшін ǝкелген және 
енгізген ғылым ᴍен ɵнердегі қол жеткен ᴛабыстарын ᴋөрсету;

– Ш. Ƃөкеевтің қоғамдық-ᴛарихи қызметіне баға беру.
Өмір жолы.
Шәңгерей Сейіткерейұлы Бөккеев 1847 жылы Бөкей 

Ордасындағы Жасқұс жерінде дүниеге келген. Ата-тегін таратып 
айтсақ: Шәңгерей – Сейіткерей – Жәңгір – Бөкей – Нұралы –
Әбілқайыр хан – Шыңғыс ханның бір ұрпағы. Бес жасында ата-
анасынан айырылып жетім қалып, Хан ордасында тәрбиеленген. 
Әкесінен жастай айырылған ол ата дәулетінің арқасында қиындық 
көрмей өседі. Оның  ер жетіп азамат болуына әкесінің інілері көп 
көмектесіп, қамқорлықтарына алған.  Өнерге-білімге, өлеңге жас 
кезінен әуес болған Шәңгерей Ордадағы мұсылман медресесін 
бітіріп, Астраханьдағы реальды училещеде оқиды. 

Кейін Орынбордағы кадет корпусына түсіп, онда оқыған екі 
жыл ішінде орыс тілін меңгеріп алады.  Орынборда алған біліміне 
байланысты Самар губерниясында бітімші сот қызметін атқарады 
және халықпен тығыз жұмыс жасап, көптеген қоғамдық-саяси 
істерге араласады. Кейіннен бұл қызметін тастап, туған жеріне 
оралып, өз өлкесінің қоғамдық істеріне белсене араласады. 
Көлборсы деген жерден имение алып, ол жерде ағаштан, тастан 
сәнді үйлер, медресе, мектеп, мешіт салдырып, айналасындағы 

балаларды оқытады. Ағаш отырғызып, бау-бақша егумен, егін 
салумен айналысады. Асыл тұқымды мал өсіреді. Өнерге, білімге 
ден қойып, өз шығармашылығымен айналысады. 

Орыс классиктері М. Лермонтовтың, Н. В. Гогольдің 
шығармаларын аударумен айналысады. Тек орыс тілін жетік біліп 
қана қоймай, парсы, түрік, араб, француз тілдерін жетік білген және 
мұсылман медреселерінде сабақ берген [1, 141 б.].

Өз имениесінде отырып, ᴋөптеген ғылыми ᴏқулықтар ᴍен 
баспасөз басылымдарын алдыртып ᴏқиды. 1911–1913 жылдары 
қазақ ᴈиялыларының ұйымдастыруымен Оралда  «Қазақстан» ᴦазетін 
шығару ᴍәселесі ᴋөтерілгенде бұл істі ұсынып, жігерлендіріп, ǝрі 
қаржылай ᴋөмек берген де ᴏсы Шәңгерей болатын. Ол бұдан 
ᴋейінде ᴋөптеген қоғамдық-ᴄаяси істерге ат ᴄалысады. 1917 жылдар 
шамасында Шәңгерей Көлборсыдағы имениесін тастап, Қаратөбе 
ауданы қарасты Ақбақай деген жерге көшіп келеді. Сол жерде елден 
оқшауланып, елдегі дүрбелеңге араласпай дербес ауруымен алысып 
өмір кешкен. 1920 жылы қаңтарда сол Ақбақайда сүзек ауруынан 
қайтыс болған.  Шәңгерей ақынның өлеңдері 1910 жылы «Шайыр», 
1912 жылы «Көкселдір» жинақтарында Ғұмар Қараш пен бірлесіп 
отырып шығарылған [2, 5–6 б.].         

Ақынның ɵмір жолының рухани ᴍазмұнды болуына Ордадағы 
ᴋезінде Жәңгірдің ɵзі ұйымдастырған ᴋітапхананың ᴈор ᴄептігі ᴛисе 
ᴋерек. XIX ғасырдың  60-шы жылдарына дейін Ƃөкей хандығында 
ханның ɵз ᴋітапханасынан басқа ешқандай ᴋітапхана болмаған. 
Тіпті Орынбордағы Кадет ᴋорпусын бітіріп ᴋелген ᴛүлектер ᴋөп 
уақытқа дейін дала да ᴏқуға ᴍүмкіндіктері болмады. Сондықтан 
ᴦенерал-ᴦубернатор бұл жағдайдан шығу үшін ᴋітапхананың 
қажеттілігін ᴛүсініп, ᴍерзімді баспасөзге, діни ǝдебиетке жазылуға 
рұқсат берді [3, 69 б.].       

М. Әузовтың пайымдауынша «Шәңгерей ақындыққа салынған 
кісі емес. Артында сақталып қалған өлеңі өте аз ғана. Бірақ сол аз 
өлеңі де, бұның қатардан жоғары, ірі талантты ақын екенін көрсетеді.

Жазылған, арналған тақырыптары да, бұның өз өмірінің, бас 
халінің кезең-кезең жайларынан ғана туып, соның айналасынан ұзамай 
аяқтап отырған. Сонымен шығармасының бәрі – өз өмірі, өз сезімі, өз 
қиялының туындылары ғана болат та, Шәңгерей өзі қазақ әдебиетінде 
бірінші рет көрінген дарашыл, сыршыл ақынға айналады» [3, 98 б.]. 

Шәңгерей шығармашылығы оның өмірінің айнасы десек те 
болады. Әлеуметтік өмірдің әр түрлі жақтарын қамтыған өмір жайлы 
толғаныстары, махаббат, достық, саятшылық, табиғат құбылыстар 
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туралы тебіреністері мен өнер, білім, ғылым жөніндегі өлеңдері 
оның шығармашылығының негізі болып табылады. Оның қоғамдық 
ой-пікір, толғаныс түйіндері бірде өмір шындығына негізделіп 
құрылса, бірде өткенін аңсап күйзелу сарынына келеді. Айналаға көз 
сала отырып, өмірдегі өзгерістерді қынжыла қабылдайды. Бұрынғы 
адамдар, бұрынғы заман, бұрынғы байлар енді жоқ. Ондай ерлер 
енді тумайды деп уайымға салынады. 

Шәңгерей қымыз ашыту ісін қолына алды.  Ғасырдың аяғына 
қарай орыс – еуропа халықтары көшпелілердің бұл ата сусынының 
қадір қасиетін біліп болған еді. Алыстан сіңір созып арнайы келіп 
ем көріп ішкендер қырда айлап жатып зерттеп, не жазсада көтеретін 
қағаздың бетін қарайтушылар көбейгенді. Солардың бірі қазақ 
жылқысы туралы көп еңбектенген Шәңгерейдің жеке өзін жақсы 
таныған, онымен жақсы байланыста болған – А. Добросмыслов. Ол 
Шәңгерейдің көмегімен 1896 жылы Орынборда «Кумыска» деген 
арнаулы еңбек бастырып шығарды.  Кейін осы тақырыпқа қалам 
тартқандарға үлгі салған бұл кітапшада авторы бие сауудан – қымыз 
жыйуға дейінгі тірліктің ұңғыл-шұңғылын ғылыми тұрғыда, бірақ 
аса ір жүрек жылуымен баяндаған. Шәңгерей ұйымдастырған шипа 
– жай кезінде Қымыз Орда – Кумысовка деген атпен аяқ жетер 
жерге мәлім болды.

Қазақ мәдентетіне қосқан үлесі.
Ш. Бөкеевтің қазақ халқы үшін мәдениетте қосқан үлесі оның 

Бөкей жерінде ХІХ ғасырдың өзінде-ақ сол заманның техника 
ісінің үздігі – фото  өнерін әкелуі. Фото ісі – сол кезде озық, жаңа 
өнер түрлерінің санатына қосылған. Ресейде  алғашқылардың бірі 
болып фото өнерімен Екінші Николай, Лев Толстойдың өзі  шындап 
әуестенген екен. Шәңгерей 1901 жылы Санкт-Петербургқа патша 
сарайына барған сапарында тақ билігі өкілдерінің қолынан  осындай 
фото құрылғының біреуіне ие болады.         

Шәңгерейдің еңбегі жалғыз поэзияда емес былайғы өмірде де 
айналасын таңқалдырмай ештеңе істемеуі соның айғағы.

Айталық рояль ұстау дәстүрі. Фисгормония қазақ топырағында 
осы ғасырдың отызыншы жылдарына шейін таңсық аспап болып 
келді. Көлборсы бұтасының түбіндегі рояль қазақтың  ән өнеріне 
жаңадан  тыныс   бергені анық әуеннің домбыра сүйемелі жетпей 
қалатын тұсы енді осы  үнді аспаптың көмегімен толықты, 
қазақ ішіне шым – шымдап таспа романс дәстүрі тарай бастады, 
күйсандық сонымен бірге домбыра  ауқымына сия бермейтін марш 

ырғағымен күй төгіп,  жанрлық пішіндік ізденістерге бара бастаған 
Құрманғазы тәрізді өнер саңлақтарына зор демеу болды.

Шәңгерейдің өлеңдерінің көпшілігі терме, желдірме сияқты 
дауыспен орындалатын шығармаларға өзінен-өзі келіп тұрады. 
Бұлардағы өлең өрімінің негізгі екі түрі жеті-сегіз буынды жыр 
үлгісі де, он бір буынды шумақ өлеңдер де бір әуенді болуы себепті 
әуендік құбылуы сараң, екпін жағынан жүрдек, динамикасы басым. 
Шәңгерей поэзиясының  тағы бір айырым қасиеті – ондағы дауыссыз 
дыбыстың, дауысты дыбыстардың молдығы да әнге сұранып тұр.

Ақынның жасырақ кезінде өзге фотограф қолымен түсірілген өз 
бейнесі уақыт сынына төтеп бере алмай ескіріп, қайта жаңғыртуға 
жарамай қалғанына қарағанда, Шәңгерейдің бұл өредегі шеберлігі 
заманында көп фотографтан жоғары тұрған. Немере қарындасы 
Мәдинаның естеліктерінен Шәңгерейдің  үйіне келген қонақтар 
мен ағайын-туманы сирақты қара қобдиша алдына біраз уақыт 
тапжылтпай ұстап, фотоға түсіргенін білуге болады. Бұл-
фотографияны  кәсіп емес, өнер деп ұққан адамның тірлігі. Себебі, 
шеберлік жетіле келе фотосуретші фотобейне арқылы нысанға деген 
өзіндік қатынасын да білдіріп отырады [4, 98 б.].

Елге келгеннен кейін ақын осы өнерді тез үйреніп алған һәм 
суретті өзі арнайы жабдықтаған бөлек бөлмеде отырып шығарған. 
Қазіргідей тұрақты ток көзі жоқ, табағи жарық күшіне сүйенген 
уақытта, әрі дала жағдайында сурет басып шығару оңай емес-ті. 
Шәңгерей түсірген фото-суреттерден    қазір қолда бары он шақты, 
бірақ қай-қайсысы да химиялық талаптар дәлме-дәл орындалып, бейне 
сапалы,  қалың ақ қағазға көшірілгендіктен өте жақсы сақталған. 

Шәңгерей фотосуретінің арқасында бүгінгі біз осыдан ғасыр 
бұрынғы уақыт тынысын нақпа-нақ сезініп, Жазғы орда, Қымыз – 
орда тәрізді  көшпелі һәм отырықшы мәдениет үлгілерін зерделеуге 
мүмкіндік алып отырмыз. Бақытжан Қаратаев,  Жанша Сейдалин,  
Ғұмар Қараш,  Ғабдолкәкім Бөкейханов сияқты қайраткерлеріміз бен 
Мақар Жапарұлы сықылды өнерпаздарымыздың асыл бейнелерінің 
қағазға мәңгі-бақи көшіріліп қалуының өзі қандай ғанибет! [1, 101 б.].

Фото тст-дүниедегі голографиялық тұрғыдан ауқымды 
бейнелеуге, яғни бүгінгі теледидарға алып келген жолдың басы. 
Шәңгенрейге форо аппаратты Ш. Аманжолаваның айтуы бойынша 
оған Николай патшаның өзі сыйлаған екен [2; 302]. 

Ғасыр аяғында сонымен бірге саз өнерінде де үлкен қопарылыс 
болды-американдық өнертапқыш Томас Алва Эдисон 1877 жылы 
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магнитті таспа арқылы дыбысты жазып  алып, қайта естіртетін 
құрылғы ойлап тапты.      

Өнер тапқыштың өзі «фонограф» деп атаған бұл дыбыс жазғыш 
музыка мәдениетінің тарихында тұңғыш рет үнді көркем туындыны 
таспаға түзіп сақтап қоюға һәм бірнеше нұсқамен таратуға жол ашты.

Ұлттық топырағымыздағы алғашқы кәсіпқой фотосуретші 
Шәңгерей бұл жаңалыққа да дереу үн қосқан – ол әлемде санаулы 
адамның қолы жетіп отырған фонографқа ие болып, ауылға алып 
келген. Ауыз-екі деректерге қарағанда, Шәңгерей фоногрофқа 
үй-ішінің дауыстарын,  ән-күйлерді, тіпті өзі Лермонтовтан 
қазақшалаған шығармаларды мәнерлеп оқытып, жазып отырады 
екен. Демек, дыбыс тіркегішке ақынның үйінде жетілеп жатып 
сауық құрып, өнер көрсететін Мақар, Әлікей, Салауат тәрізді өрен 
жүйріктермен қатар сол өңірде бәйгеге түсіп жүрген Өтемістің 
Сейіті, Қашқардың Іскендірі, Шынтастың Іскендірі, Мышайдың 
Гендашы, Жақыптың Ысқағы сияқты әнші-домбырашылардың 
бармағына ілінген күйлері, көмекейінде көсілген әндері, Шомат, 
Кесет сияқты сайқымазақ қияң-қысардың күлдіргілері түсулі. 
Сөйтіп, көркем сөз оқытып, театрландырылған көріністерді, әбден 
композицияларды тіркеп отыратын фоно мәдениеттің музыкалық 
емес бағыты да оңтайлы қолданылған.

 Қысқа мерзімде «Шайыр», «Көкселдір» сияқты өз кезеңі 
үшін мелжемді хрестоматиялық жинақтардың жүйемеліте 
жарық көргеніне қарағанда, Шәңгерей мен Ғұмар ауыз әдебиеті 
нұсқауларын жинау, сөйтіп өздері атағандай «Сауат архивасын» 
жасақтау ісінде фонографтың мүмкіндігін пайдаланған [1, 268 б.].

Ақынның фоно-мәдениетінің бүгінгі ұрпақ үшін ең құнды 
жері, әлбетте, музыкалық мұрамызды жинап, игеруге қатысты. 
Егер Шәңгерей фонографы сақталғанда бүгінгі ұрпақ саз өнерінің 
белгілі өкілдерінің табиғи дауысын естір еді, музыка зерттеушілер 
талай ән-күйіміздің әдепкі орындалуының қалтарыстарына бойлап, 
дағдылы шығарушы-орындаушы мен тыңдаушы арасындағы 
дәнекер буын-фонограф орындау мәнеріне қаншалықты әсер ете 
алғандығын, бұған дейін құлақтың құрышын діттеп шырқалған 
ән, төгілген күй дыбыс жазу қауғасы алдында қалай өзгеріске 
түскендігін пайымдаған болар еді. 

Шәңгерейдің елді таңдай қақтырған жаналықтарының  
соңғысы-велосипед, Ауыл үшін таңсық – велосипед бұған дейін 
кентті  жерде ғана кездесетін, тіпті 1897 жылы Омбыда өткен үш 
шақырымдық велосипед бәйгесінде қазақтан  тұңғыш  рет жарыстың 

осы түріне қатысқан сұлтан Мәделхан Абылайханұлы межелі жерді 
жеті минөтте өтіп, бас бәйгені жеңіп алған-ды.

Қорытынды
ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде 

Ішкі Бөкей ордасында өмір сүрген Жәңгір ханның немересі Шәңгерей 
Сейіткерей ұлы Бөкеев өнер – білімге, өлеңге жас кезінен әуес болған. 

Шәңгерей қазақ тарихында қоғамдық қайраткер ретіндегі өз 
бағасын әлі де алмаған. ХХ ғасырдың басында көптеген ғылыми 
оқулықтар мен баспасөз басылымдарын  алдыртып оқиды. 1911–
1913 жылдары қазақ зиялыларының ұйымдастыруымен Оралда 
«Қазақстан» газетін шығару мәселесі көтерілгенде бұл істі ұсынып, 
жігерлендіріп, әрі қаржылай көмек берген де осы шәңгерей болатын. 
Ол бұдан кейінде көптеген қоғамдық-саяси істерге ат салысады.  

Шәңгерей Бөкеевтің бәрін айтта бірін айт Бөкей Ордасы халқы 
мен жалпы қазақ жұрты үшін қоғамдық-саяси өмірде де, рухани-
мәдени өмірде атқарған еңбегі ұшан теңіз. Оның әрбір іс-әрекетіне 
жан-жақты талдау беріп ғылыми көпшілік және оқырман назарына 
жеткізуге талпындық. 

Шәңгерейдің артында ұрпағы да қалмаған. Ол бар өмірін басқа 
туыстары мен ел бірлігі, ел-жұрты үшін арнаған.

Шәңгерей Бөкеев – көптеген мәдени, саяси тұлғалардың 
ұстазы, ақылшысы, пікірлесі және өз туыстарының  жанашыры, 
тірегі, ең бастысы ел үшін ерен еңбек еткен сыршыл, дарынды ақын, 
ұлағатты ойшыл болды.  
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сы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ БАСПАСӨЗІ ДАМУЫНДАҒЫ
«АЙҚАП» ЖУРНАЛЫНЫң ОРНЫ МЕН 

М. СЕРАЛИННІң ҚЫЗМЕТІ

КеНжеТАй Н. Қ.
11 сынып оқушысы, № 25 Қазақ қыздар гимназиясы, Екібастұз қ. 

КАСыМгАлиевА А. К.
тарих пәнінің мұғалімі, № 25 Қазақ қыздар гимназиясы, Екібастұз қ. 

ХХ ғасырдың басына таман Қазақстанда қазақтың ұлттық 
зиялыларының қалыптасу үрдісі жүріп жатты, олардың біразы 
еуропалық білім алғандар еді. Мерзімді баспасөздің пайда болуы  
мен дамуына капитализмнің, тауар-ақша қатынастарының, көлік 
және байланыстың дамуы да, өлкені одан әрі отарлау да себепші 
болды. Ресми емес қазақ мерзімді баспасөзінің қалыптасуы ХХ 
ғасырдың басындағы жалпы азаттық қозғалыспен тығыз байланысты 
екені сөзсіз. Ол 1905–1907 жылдардағы революцияның нәтижесі еді. 
Алайда бұл басылымдар едәуір қиындықпен жарық көрді [1, 21]. 
Соның өзінде таралымы шектеулі баспасөз орасан үлкен аймақтың 
түрлі топтарының өскелең талап-тілегін қанағаттандыра алмады. 
Жалпыхалықтық деңгейде мерзімді баспасөз құру бұрынғысынша 
жалпыхалықтық мәселе болып қала берді. 

Еліміздегі мерзімді баспасөзінің алғашқы қарлығашы болған 
Айқап журналының жарық көргеніне биылғы 2021 жылдың қаңтар 
айында 110 жыл толды. «Әй қап» деген сөзден басталған бұл журнал 
бар-жоғы төрт жылға созылған қысқа өмірінде қазақ халқының ең 
өзекті деген мәселелерін көтеріп, халықтың көзі мен құлағы бола білді.

 1911 жылы Орынбор губерниясының Троицк қаласында тұңғыш 
қазақ журналы «Айқап» жарық көрді. Оның редакторы белгілі ақын, 
прозашы және журналист Мұхамеджан Сералин болды. Ұзақ уақыт 
күш-жігер жұмсап, аянбай еңбек етуінің арқасында М. Сералин 1910 
жылдың аяғында журнал шығаруға рұқсат алды. «Қостанай уезінің 
Шұбар болысы № 5 ауылының қазағы М.Сералинге, – делінген 
құжатта, – Троицк қаласында редактордың жауапкершілігімен 
мынадай бағдарлама бойынша: бас мақалалар, шетелдік хабарлар, 
мұсылмандар өмірінің мәселелелері, хроника, фельетондар мен 
өлеңдер, библиография және ғылыми мақалалар, аралас дүниелер 
және редакцияға хаттар бағдарламасымен ай сайынғы «Эй-
кафь» журналын шығаруға рұқсат берілді» [2, 63]. Прогресшіл 
демократияшыл зиялылардың сан жылдар бойы аңсаған арманы 
орындалды: 1911 жылғы 10 қаңтарда Троицкіде қазақ халқының 

тарихындағы тұңғыш «Айқап» ұлттық журналының бірінші нөмірі 
шықты. Нақ соның, ал кейініректе, 1913 жылғы 2 ақпанда Орынбор 
қаласында шыққан «Қазақ» газетінің тағдырына жалпыхалықтық 
басылымдар болу жазылған еді.

Ұйымдастырушы және баспагер, идеялық басшысы және 
редакторы М. Сералин (1872–1929) бұрын педагогтік және 
журналистік қызметпен айналысқан, сол кезге қарай белгілі ақын, 
әдебиетші, қоғам қайраткері болған. Кеңестік тарихнаманың дегені 
жүріп тұрған кезде көптеген зерттеуші-ғалымдар идеологияға 
жағымпазданып, М.Сералинді ХХ ғасырдың басында Оңтүстік 
Оралдың революцияшыл социал-демократтарының шеңберіне 
кіргізбекші болады. Мұның бәрі «Айқап» журналын Кеңес өкіметі 
контрреволюциялық ұлтшыл деп айыптаған «Қазақ» газетіне қарсы 
қою мақсатын көздеген еді. М.Сералинің өз айтуына қарағанда, 
журнал «еңбекші таптың органы болған жоқ. Халықтық болған ол 
белгілі бір таптық, саяси және экономикалық бағдар ұстанбады»  
[2, 64]. «Оренбургский край» газетінің «Айқап» журналын 
«жергілікті халықтық басылым» деп атағаны кездейсоқ емес.

М. Сералиннің атқарған еңбегін айта отырып, ол «Қазақстанда 
демократиялық бағыттағы ұлттық журнал шығаруды бірінші 
болып жолға қойды. «Айқап» журналы білім әлеміне ашылған 
бір терезе болды» деп атап көрсетеді. М. Дулатов «Оян» деп 
қазаққа дабыл соққаннан кейін М. Сералиннің демократияшыл 
зиялыларды, либерал-революциялық ниеттегі студент жастарды 
іс жүзінде топтастырып, олардың назары мен жігерін жалпы 
ұлттық мәселелерді шешуге шоғырландыра білген. «Айқап» патша 
өкіметінің реакциясынан кейін қазақ қоғамын оятты, «Қазақ» газеті 
журналдың жақсы дәстүрлерін жалғастырып, жаңа биікке көтерілді.

М. Сералинмен қатар, Б. Қаратаев, Ж. Сейдалин, С. Торайғыров 
журналдың рухани жетекшілеріне айналды. «Айқап» төңірегіне 
әр түрлі қазақ демократияшыл зиялыларының, талантты студент 
жастары жиналды. Журналға А. Ғалымов, М. Жолдыбаев,  
Т. Жомартбаев, М. Кашимов, Қ. Кемеңгеров, М. Ж. Көпеев,  
А. Мұсағалиев, Б. Сыртанов, С. Лапин, Н. Манаев және басқалар 
белсене қатысып тұрды. Журнал беделінің өсуіне бастапқы 
кезеңде оның жұмысына А. Байтұрсыновтың, М. Дулатовтың 
қатысуы себепші болды. Дала өлкесінің демократияшыл қалың 
жұртшылығы кейіннен қазақ мәдениетінің, әдебиетінің аса 
көрнекті қайраткерлеріне айналған дарынды тұлғалар: Сәкен 
Сейфуллин, Шәкәрім Құдайбердиев, Бейімбет Майлин, Сәбит 
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Дөнентаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мағжан Жұмабаевтардың 
шығармашылығымен танысуға мүмкіндік алды. Журнал парақтарынан 
қырғыз И. Арабаев, ноғай С.Ғаббасов, түрікмен Ш. Назари және 
басқалар көрінді. Қазақ әйелдері Сақыпжамал Тілеубайқызы, 
Мариям Сейдалина, Гүлайым Өтегенқызы, Нәзипа Құлжанова 
журнал беттерінде әйелдердің тең құқылығы, қазақ әйелдерін азат 
ету, балалар мен аналарды қорғау мәселелерін көтерді.

Журналдың бірінші санында М. Сералин оқырмандарға 
басылымды құрудың ұзаққа созылған оқиғасын баяндап берді: «Біз 
бір-бірімізді үнемі ... кінәләп жүрдік ... Басымыз қосылмады. ... 
Біздің қазақтың неше жерден «қап» деп қапы қалған істері жетерлік. 
«Қап» дегізген қапияда өткен істеріміз көп болған соң журналымыз 
да өкінішімізге лайық «Айқап» аталды».

«Айқап» журналы 1911 жылғы қаңтардан 1915 жылға 
қыркүйекке дейін бастапқыда айына бір рет, кейін екі рет шығып 
тұрды. Барлығы 88 нөмірі шықты, таралымы 1000 данаға дейін 
жетті [2, 69]. Сондай қиын-қыстау заманда қазақ тілінде журнал 
шығару оңайға соқпағаны хақ. Мұхамеджан Сералин журналды 
алғаш жұрттан қарызға ақша алып, пай жинап жүріп шығарған. 
Журналдың шығуына қолдау көрсетіп, жәрдем берушілер қатары 
көбейген 1912 жылдан бастап журнал айына екі реттен 12–24 бет 
көлемінде жарияланып отырды. 

«Оқиғалар» айдарынан байқалғандай, жер-жерден Ташкент, 
Верный, Шымкент, Әулиеата, Орал, Қостанай, Торғай, Ақтөбе, 
Маңғыстау, Бөкей Ордасы, Омбы, Қапал, Семей, Аягөз және басқа 
аймақтардан хабарлар түсіп тұрған.

«Бізге не істеу керек?» деген атаумен бас мақалада «Айқап» өз 
бағдарламасын келесідей белгілеген:

Отырықшылық шаруашылыққа көшу, қалаларды тұрғызу, 
жерден қол үзбеу.

Мектептер мен медреселерді ашу, білімді де мәдениетті бола білу.
Дін істерін өз қолдарына алу, өз муфтиін сайлау.
Мемлекеттік Думаның мінберінен халық мүдделерін қорғау, 

оларды үкіметке жеткізе алатын депутаттардың бар болуы.
Петербургте тұрақты өкілділіктің болуы.
«Айқап» нөмірден-нөмірге жер мәселесін басты назарда 

ұстап отырды. Бұл ұғынықты да. Патша өкіметі орыс және украин 
шаруаларын қоныс аудару қозғалысының қарқынын ұлғайту 
мақсатында қазақтардың құнарлы жерлерін күштеп тартып алу 
жолымен «қоныс аудару қорын» құрды. «Айқап» белсенділері 

осындай жағдайда көшпелілер мен жартылай көшпелілердің 
отырықшылануы, «тұрғылықты ауылдық елді мекендер» салу, 
егіншілік негізінде қазақ шаруаларының тұрмыс-салтын өзгерту 
керек деп білді. «Қазақ» газетінің жетекшілері, ең алдымен  
Ә. Бөкейханов оңаша көзқараста еді. Журнал мен газет арасындағы 
жер мәселесі туралы пікірталас екі жақтың да көп күшін алды [3, 270].

«Айқап» журналы ағарту ісі мен мәдениеттің жаршысына 
айналды. М. Сералин «біздің ғасырымыз – ғылымның ғасыры» 
деп санады. Ол Ш. Марджанидің, Ы. Алтынсариннің істерін 
жалғастырушы болды. Жәдидшілдіктің, жаңа әдіспен дауыстап 
оқытудың атасы И. Гаспринскийді өзінің ұстазы және тәлімгері 
деп санады. 

ХІХ ғасырдың соңында жәдидшілдік идеялық-саяси 
ағым ретінде қалыптасты, оның жолын қуушылар жәдидтер 
(«жаңашылдар») деп аталды. Жәдидшілдер мұсылман дінінің 
озбырлығына қарсы шықты, өз халықтарын еуропалық мәдениетке, 
ең алдымен мектеп және медреседе еуропалық дыбыстап оқыту 
әдісіне тартудың жақтастары болды. Жәдид қайраткерлері жеткілікті 
болғанына қарамастан, Қазақстанда жәдидшілдік қалыптаспады.  
И. Гаспринский ұсынған жәдидшілдік өркениетке жеткізер 
жолдағы басты кедергі исламның озбырлығы, ортағасырлық 
дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар деп көрсетті. Қазақтардың рухани 
өміріне ислам ықпалының деңгейі Татарстан, Башқұртстан, Қырым 
және Түркістанмен салыстырғанда едәуір әлсіз еді. Қазақстанда 
ағартушылық қозғалыс ұлттық қайта өрлеу жолындағы басты 
кедергі отаршылдық болды. И. Гаспринский түрік-татар бірлігі туы 
астында әрекет етті. Ал Қазақстандағы ағартушылар татар және 
бұхара теологтарының, түркі-татар жазуының үстемдігіне жан 
сала қарсы болған еді. «Шығыстың көрнекті ағартушыларының 
еңбектері, – деп жазды М. Сералин, – туған халық тілінде оқу 
мен білім алудың және оны құрметтеудің пайдалы екеніне біздің 
көзімізді жеткізді» [3, 273].

Дегенмен, С. Ж. Асфендияровтың пікірінше, М. Сералин 
«тегінде татар мәдениетімен және оның прогресшіл дәстүрімен 
мейлінше көп дәрежеде байланысты болған».

М. Сералин бастаған «Айқаптың» пікірлестері классикалық 
жәдидшілдіктің жақтаушылары болды. Олар қазақ қоғамы 
мешеулігінің, ескіргендігінің негізгі себебі – халықтың 
сауатсыздығында (надандық), молдалардың білімсіздігінде, 
байлардың дарақылығы мен қатыгездігінде (қайырымсыздық), 
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отаршылдардың қазақ шаруаларын талан-таражға салуында 
деп көрсетті. Осының бәрінен шығаратын жол қоғамды оқу-
ағарту, И. Гаспринскийдің жүйесі бойынша жаңа әдіспен оқыту, 
қазақтардың отырықшылық тұрмыс салтына бет бұруы (қала 
салу) деп санады. Өз кезінде бұлар прогресшіл идеялар еді.  
М. Сералин мен айқаптықтардың сіңірген еңбегі мынада: олар 
жәдидшілдіктен, ағартушылықтан алға жылжыды, өз идеяларында 
қазақ шаруаларының, еңбекші бұқараның бытыраңқы және стихиялы 
арман-тілектері мен ойларын көрсете білген революцияшыл 
демократтар деңгейіне дейін көтерілді. Айқаптықтарды жас 
түріктер деген сияқты жас қазақтар, жас ұлттық буржуазиялық-
демократиялық қозғалыстың қатысушылары деп тануға болар еді. 
Сонымен бірге жас бұхаралықтар-жәдидшілерден айырмашылығы, 
М. Сералин мен оның жақтастары клерикализмнен азат, шынына 
келгенде либерал-демократтар, шаруашылық жүргізудің отырықшы 
фермерлік әдісін, орыс халқының озық мәдениетін насихаттаушылар 
болды. «Қазақ» газеті жарыққа шыққаннан кейін айқаптықтар 
арасында жік туды. Біразы мұсылман қозғалысының жақтастарына 
қосылды (М. Қаратаев), басқалары ағартушылықтан отаршылдық 
жүйені күйрету, қазаз ұлттық мемлекеттігін, ұлттық білім беру 
жүйесін құру бағытына көшті. Түбірлі жалпыхалықтық мүдделерді 
қорғап, дәйекті түрде ілгері басқандардың дұрыс істегенін тарихтың 
өзі дәлелдеп отыр. 

ХХ ғасырдың басындағы ағартушылық іс-әрекетке біз 
Қазақстанда сапалы кадрлардың тұтас саңлақтар шоғырының 
пайда болғаны үшін міндеттіміз [4, 701], олар ұлттық қайта 
өрлеудің басында болып, революциядан кейін-ақ халыққа білім 
беру саласындағы кең көлемді шабуылды жүзеге асыру үшін нақты 
негіз дайындады. Батыстағы Ағарту дәуірінің «миды тазартып» 
жаңа қоғамдық-саяси қатынастар үшін жол аршыған ұлы өкілдері 
секілді қазақтың тұңғыш ағартушылары да өз елінің ой-санасына 
бостандық, теңдік және туысқандық, әділеттілік негіздерін, зорлық-
зомбылыққа қарсы күрес рухын сіңірді.

М. Сералин қазақ ағартушылары жас буынының жарқын 
өкілі болды, халық ағарту мен қазақтардың тұтас ұрпағын 
тәрбиелеу бағытында аса көп іс атқарды. Ол өзін «балаларды жаңа 
әдіспен оқытуға көшу, Ақтөбеде мұғалімдер мектебінің ашылуы, 
жергілікті жерлерде мектептер мен медреселердің ашылуы, қазақ 
балаларының қалалық мектептер мен медреселерде білім алуы, 
оларда оқитындардың молаюы қуантады» деп жазды [4, 702]. Ол 

өзінің ағартушылық идеяларын берік қорғап, былай деп жазды: 
«Біздің үнемі және шаршап-шалдықпай талқылағанымыздан 
келесідей екі қорытынды жасауға болады: қала сал, жинақы тұр, 
сонда ғана шағын болса да құнарлы жер үлесіне иелік ете аласың. 
Мектеп және медреселерді сал, мектептерді аш, балаларды оқыт, 
қолөнерді үйрет, сол жағдайда ғана сен ел қамын ойлайтын адам 
боласың. Әйтпесе сені жер бетінен құртып жібереді» [5, 210].

«Біздің өткендегі және қазіргі жағдайымыз» атты мақаласында 
М.Сералин келесідей деп атап көрсеткен: ғалымдар «дүниенің 
дамуын ұрыс шайқастарына...» ұқсатады. «Бұл соғысты адамы 
көп халық емес, қайта ғылымы, өнері жоғары халық жеңеді. Сол 
үшін біз басқа халықтармен жарыста артта болғымыз келмесе, біз 
балаларды біліммен қаруландыруымыз қажет». «Қазіргі заман 
туралы ойлана отырып, – деп жалғастырған ойын одан әрі автор, - 
мынадай ойға келесің: Ресей мемлекетінде әрекет жасап, бақытты 
тұру үшін ғылымды, өнерді үйрену және орыс тілін білу керек. Бұл 
үшін мектеп керек, ал оған төрт-бес үйдің шамасы жетпейді. Елді 
мекендер мен кент салудан басқа шығар жол жоқ секілді» [6, 89].

Сондай-ақ, М. Сералин «Айқап» беттерінде мұсылмандардың 
киелі кітабының мазмұнын ыңғайлы, түсінікті етіп баяндаған 
авторлардың мақалаларын жарыққа шығарып отырды.

«Айқап» журналының қазақ фольклорын зерттеудегі, абайтануды 
қалыптастырудағы, орыс және дүниежүзі классикалық әдебиетінің 
рухани мұрасын насихаттауда атқарған қызметі орасан зор.

Сонымен бірге журнал парақтарында кейде жаңа әдіспен 
оқытуға түрік-татар көзқарасын насихаттайтын жарияланымдар 
шығып тұрды. М. Ж. Көпеевтің, Д. Қашқынбайұлының және 
басқалардың мақалаларында діншілдік жіне шариғатқа бейімдік 
сарыны болды. «Айқап» беттерінде түрік-татар тілінде жаңа әдіспен 
оқытуға артықшылық берген А. Байтұрсыновтың қазақ жазуы 
саласындағы реформаторлық ізденістеріне қарсы шыққан авторлар 
ұйымдастырылған түрде жарияланып отырды.

Бірінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында едәуір шиеленіскен 
зор қаржыландыру қиындықтары, зиялылардың бір бөлігінің сол 
кезге қарай өзінің көркемдік толысқандығымен, қазақ әдеби тілінің 
түлетуімен, стилінің сындарлылығымен және ең бастысы – толғағы 
жеткен жалпыхалықтық проблемаларды қоюымен әйгілі болған 
«Қазақ» газеті жағына шығуы 1915 жылдың тамызында «Айқап» 
журналы шығуының тоқтатылуына себеп болды [4, 704].
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Ағартушылардың өздері арасында түңіліс етек алды, олардың 

қатарында: революциялық әдістерді жақтаушыларға ұстамдылық 
және ымырашылдықты жақтаушыларға топталу тереңдей түсті. 
Бүкіл ХХ ғасыр бойында әдебиетті журналдың жабылу себептері 
мәселесі бойынша дау жүрді. Пікірсайысқа салынбай, ғасырдың 
басындағы ұлт-азаттық қозғалысы қайраткерлерінің қайсыбірі орыс 
революцияларының және самодержавиенің күйреуінің қарсаңында 
ең басты ұлттық қоғамдық-саяси және ғылыми-әдеби басылымға 
айналған «Қазақ» газетін құрушы үштікпен (А. Байтұрсынов,  
Ә. Бөкейханов, М. Дулатов) бәсекелесе алуы екіталай екенін ғана 
ескерте кеткен дұрыс.

 Сoғaн қaрaмaстaн, «Aйқaп» журнaлы қaзaқ хaлқының 
ұлттық сaнa-сeзімін oятудa, жaңaдaн қaлыптaсып келе жaтқaн 
зиялы қaуымның бaсын қoсып, тoптaстырa түсудe мaңызды рөл 
aтқaрды. Қaзaқ бaсылымдaрын қaржылaндыруғa тaтaр көпeстeрі 
мeн кәсіпкeрлeрі eлeулі үлeс қoсты. Қазақ халқы бұл кезде түрлі 
әдеби шығармаларды тек қазақ тілінде ғана емес, татар және орыс 
тілдерінде де оқи алатын дәрежеге жетті. Белгілі жазушы Дулат 
Исабеков «Айқап» журналына қазақтың алғашқы баспа көрген, 
ресми әрі кәсіби журналы болды деп баға берген. Жазушының 
пайымдауынша, Айқап журналы арқылы қазақ халқы алғаш рет 
баспа бетінде өз ойын ашық еш қаймықпастан айта білді. Ал 
ақын Мырзан Кенжебайдың айтуынша аталмыш журналдың қазақ 
халқының есінде қалуына оның алғашқы болып жарық көруі емес, 
қазақтың жоғын жоқтаған журнал болуы және қазаққа рухани 
азық бола білуі себеп болғанын көрінеді. Зерттеуші-ғалымдар, ҚР 
ҰҒА-ның академигі С. Зиманов және Қ. Ыдырысовтың «бірақ бұл 
журнал патша өкіметінің ой-ниетіне қарамастан, жалпы алғанда 
өлкенің қоғамдық өмірінде игі рөл атқарды» дегені бұл мерзімдік 
басылымның жағымды ықпалын айқын аңғартады. 
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1 Айқап, А., 1995. У.Суханбердинаның кіріспе мақаласы. Қазақ 
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2 Зиманов С.З., Идрисов К.З., Общественно-политические 

взгляды Мухамеджана Сералина, 63-б.
3 Артықбаев Ж.О., Пірманов Ә. Қазақстан тарихы. Ғылыми-

танымдық басылым. - Алматы: Атамұра, 2014. - 340 б.
4 Қазақстан тарихы. Бес томдық. - Т. 3. - Алматы, 2002.Т. 3. - 

Алматы, 2010. - 765 б. 

5 Атабаев Қ. Ұлт және тарих. - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 
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6 Омарбеков Т.О. XX ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті 
мәселелері. - Алматы, 2001.

НУЖНА ЛИ ДАЧА ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА

КорНиеНКо К. К.
ученик 5 класса, СОШ № 21, г. Экибастуз

КорНиеНКо г. Н.
учитель истории, СОШ № 21, г. Экибастуз

Дачный вопрос стоит остро во многих семьях, где живет 
несколько поколений. Младшие обычно слишком трепетно 
относятся к своей независимости, и их настроение больше зависит 
от скорости Интернета, чем от всего прочего. Старшие же готовы 
проводить все лето на даче, под солнышком, поливая, пропалывая и 
делая маринады. А среднее поколение, в зависимости от конкретной 
семьи, делится на два лагеря.

Нужна ли именно вам дача, отдельный маленький домик за 
городом, где уютно, пахнет пирогами, можно гулять по саду босиком 
и купаться в водоеме? Этот вопрос неоднократно задается в нашей 
семье, в начале дачного периода (ранняя весна).

Актуальность рассматриваемой проблемы очевидна, так как 
дача – это и свежие, экологически чистые продукты, а также это – 
дешевый отдых на природе от городской жизни, дополнительная 
прибыль в семью.

Гипотеза: если бы не было дачи, то не было бы и свежих 
экологически чистых продуктов на столе, экономичного, дешевого 
отдыха на природе.

Цель проекта: исследование необходимости содержания дачи.
Задачи проекта: 
1 Рассмотреть историю становления и развития дач в целом, а 

также в Экибастузском регионе.
2 Произвести планировку дачного участка, в дачном обществе 

«Строитель», город Экибастуз.
3 Произвести расчет финансовых вложений в  дачное хозяйство.
4 Показать прибыль при получении и реализации дачной 

продукции.
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5 Доказать,  ведение дачного хозяйства, прививает интерес к 

труду и здоровому образу жизни. 
Объект исследования: дача – дачное общество «Строитель», 

ул. Восточная 27, город Экибастуз, посадка, обработка и урожай 
картофеля, томатов, огурцов, кустарники малины. 

Предмет исследования: дачный участок, дачное общество 
«Строитель», ул. Восточная 27, город Экибастуз.

Методы исследования:
– общетеоретические методы анализа и синтеза;
– сравнительно-исторический метод;
– сравнительно-сопоставительный метод;
– классификация, обощение.
Теоретическая значимость состоит в том, что при проведении 

данного научного исследования мы используем различную 
литературу по растениеводству и огородничеству, исследуем 
необходимость содержания дачного участка.

Научная новизна. В исследовании изучаются расчеты 
вложений и прибыли с дач в городе Экибастузе.

Практическая значимость. Материалы данного проекта могут 
быть использованы при разработке спецкурсов по растеневодству 
и огородничеству, стать основой для развития школьного огорода 
или пришкольного участка.

Дача – загородный дом для летнего отдыха городских жителей, 
а также загородная местность с таким домом или домами [1, с. 120].

Дачу можно построить или приобрести, и тогда это будет 
собственная дача. Человек, владеющий собственной дачей, – 
дачевладелец (ж. р. дачевладелица) [2, с. 28].

Дачу можно снять (взять в аренду), обычно на лето, и жить 
тогда на снятой даче. Городских жителей, временно живущих на 
собственной или снятой даче, в дачной местности, а иногда и просто 
в деревне называют дачники [3, с. 37]. 

В советские времена дачи жителей городов стали прежде 
всего местом для занятий садоводством: выращивания картофеля, 
клубники, других овощей и фруктов или отдыха всей семьёй в 
выходные дни летом. Так называемые «коллективные сады» для 
рабочих и служащих появлялись в российских городах начиная с 
середины 1930-х годов [4, с. 15].

В 1930-е годы дачи распределялись сотрудникам аппарата 
ВКП(б). На одной даче могло тесниться несколько семей. В те 
же годы чиновники высшего ранга строили себе огромные дачи в 

15–20 комнат за счёт государства. В феврале 1938 года Политбюро 
приняло постановление «О дачах ответственных работников», в 
соответствии с которым устанавливалось предельное допустимое 
количество комнат на дачах чиновников: до 8 комнат для семейных 
и до 5 комнат для несемейных [5, с. 299].

Принятое в феврале 1949 года постановление Совета Министров 
СССР «О коллективном и индивидуальном огородничестве и 
садоводстве рабочих и служащих» положило начало широкому 
развитию коллективного и приусадебного садоводства. 

Массовое дачное строительство бурно развивалось во времена 
«хрущёвской оттепели», так как несмотря на обширную программу 
освоения целины, в Советском Союзе сохранялись сложности с 
продовольствием [6, с. 35].

В 1950–1960-е годы городским жителям выдавались участки для 
ведения садоводства и строительства щитовых построек летнего типа.

В период «Перестройки» многие дачные поселки пришли в 
упадок и не соответствовали своей рентабельности.

В Казахстане развитие дачных хозяйств выпало на 1950–1960-
е годы, в крупных городах, областного значения. Городским 
жителям, также  как и во всем СССР, выдавались участки для 
ведения садоводства, строительства щитовых построек летнего 
типа, отдыха [7, с. 56].

В период «Перестройки» многие дачные общества пришли в 
упадок, так как считались не выгодными [8, с. 58].

В период образования и становления новых независимых 
государств, дачное хозяйство постепенно стало развиваться и 
приносить свои плоды.

В Экибастузе развитие дачного хозяйства выпало на конец 
70-х, начало 80-х годов. Первые дачные общества назывались: 
«Железнодорожник», «Шахтер», «Строитель», «Энергостроитель», 
«Горняк», «Весна», «Надежда», «Ягодка», которые были рассчитаны 
на 1–1,5 тысяч дач.

В конце 90-х годов 20 века, дачные хозяйства стали 
приходить в упадок, так как, многие люди остались без работы и 
не могли заплатить за содержания дачи, многие считали, что нет 
необходимости в даче.

Восстанавливаться дачные хозяйства в Экибастузе начали 
только во второй половине 2000 годов.

На сегодняшний день в Экибастузе действуют 5 дачных 
обществ: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
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– «Союз» – самый крупный дачный кооператив, который 

насчитывает 924 дачи;
– «Виктория – сад» – 786 дач;
– «Ягодка» – 534 дачи;
– «Горняк» – 438 дач;
– «Строитель» – 287 дач.
Сегодня, почти все заядлые дачники говорят об одних и тех 

же плюсах: «На даче хорошо, душа поет»; «Нет ничего роднее 
своей земли»; «Наша дача стала для нас вторым, если не первым, 
домом, всегда думаем о ней и вспоминаем с теплом даже зимой», 
«С нетерпением ждем каждого дачного сезона, планируем посадки 
и мечтаем о солнышке». Большинство дачников именно так 
описывают свою дачную жизнь, начиная с «солнца» и заканчивая 
«душой». Но что, же именно человек делает на даче? Нужна ли 
дача? В чем выгода содержания дачи? [5, с. 299].

Мне кажется, дачные участки с периода их основания играли 
большую роль, как для развития здорового образа жизни, так и для 
дополнительного дохода семьи.

В нашей семье каждый дачный сезон начинается с вопроса 
«Нужна ли дача?» Поэтому мы решили доказать, что дача необходима.

Наш дачный участок находится в пригороде города Экибастуза, 
в дачном обществе «Строитель», улица Восточная 27.

Наша семья купила дачу в 2000 году.
Дачный участок насчитывает 8 соток, что составляет – 800 кв.м.
В нашей работе приводятся данные 2020 года.
В 2020 году дачный период начался позже (конец апреля 2020 

год). Причиной этому был запрет передвижения автомобилей и 
автобусов,  в период карантина пандемии СОVID-19. Поэтому нам 
пришлось составить план участка на бумаге (графически).

Рисунок 1

Этапы планировки дачного участка:
– Создание рисунка плана участка; 
– Расчет размеров участка и посадок  заранее;
– Планирование, где лучше всего сделать грядки;
– Составление  списка растений, которые необходимы на участке; 
– Высаживание растений согласно определенному порядку и 

срокам;
– Прополка растений, согласно срокам;
– Постоянный полив растений;
– Уборка плодов, согласно срокам;
Таким образом, можно сделать вывод, что планировка дачного 

участка обеспечит самое рациональное использование полезной 
площади для большей урожайности.

На нашей даче мы выращиваем:
– Зелень (петрушка, салат, укроп, лук, джусан, сельдерей, 

шпинат);
– Фруктово-ягодные растения (малина, клубника, яблоки, 

груши, вишня, слива, черноплодная рябина);
– Овощи (картофель, кабачки, патиссоны, огурцы, помидоры, 

морковь, свекла).
Особое внимание в нашей работе, хотелось бы уделить 

картофелю, томатам, огурцам и малине, так как в нашей семье это не 
только свежие овощи и ягоды, но и дополнительный доход  семьи.

Для того, чтобы выявить необходимость содержания дачи, 
мы решили сделать расчет финансовых вложений и прибыль при 
реализации дачной продукции. 

Начнем с финансовых вложений, на содержание дачи в 2020 
году (май-сентябрь).

Таблица 1
Оплата за воду 
и пользование 

дачным 
участком

Охрана 

Перегной  
(удобренная 

земля), семена 
и удобрения 

Вспашка Бензин на 
машину

34 000 тг.
500 тг. в месяц = 
500 * 5 = 2500 тг.

(за 5 месяцев)

18 000 тг. + 
5000 тг. 6000 тг.

2000 тг. в 
неделю =

 (2000 * 4) * 5 = 
40 000 тг.

(за 5 месяцев)
34 000 + 2500 + 23 000 + 6000 + 40 000

Итого финансовые затраты : 105 500 тг.
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Какова же прибыль при содержании дачи? В чем же выгода?
Начнем с картофеля, так как картофель является продуктом  

№ 2, после хлебных изделий, то особую роль в растениеводстве 
нашей семьи имеет именно он.

Таблица 2

Посадили Выкопали Оставили на зиму Планы на 
продажу

18 ведер 125 ведер 90 ведер (на 4 семьи) 35 ведер
1 в *1000 тг.
= 18 000 тг.

125 в * 1000 тг. 
= 125 000 тг.

90 в * 1000 тг. 
= 90 000 тг.

35 в * 1000 тг.
= 35 000 тг.

Итого прибыль: 125 000 тг.

Следующий продукт (ягода), который пользуется наибольшим 
спросом,  является малина.

Таблица 3
Собрали Продали Сварили варенье для семьи

20 ведерок по  5 литров 16 ведерок по 5000 тг. 4 ведерка по 5000 тг.
20 ведерок 16*5000 = 80 000 тг. 4*5000 = 20 000 тг.

 Итого прибыль: 80 000 + 20 000 тг. = 100 000 тг.

Очень большим спросом пользуются также – дачные 
(домашние) томаты и огурцы.

Таблица 4
Овощ Продали Маринады для семьи Итого 

Томаты 60 кг. по 300 тг.
60*300 = 18000 тг.

20 банок по 1200 тг.
20*1200=24 000 тг. 42 000 тг.

Огурцы 7 ведер по 1200 тг.
7*1200 = 8400 тг.

35 банок по 1200 тг.
35*1200 = 42 000 г. 50 000 тг.

Итого прибыль:  42 000 + 50 000 = 92 000 тг.

Таким образом, разницу между финансовыми затратами и 
прибылью. Мы можем выразить в таблице.

Таблица 5
Прибыль Финансовые вложения

Картофель – 125 000 тг.
Малина – 100 000 тг.

Огурцы, томаты – 92 000 тг.
(125 000 + 100 000 + 92 000) = 317 000 тг.

105 500 тг.

Итого: 317 000 (прибыль) – 105 500 (затраты) = 211 500 тг.

Тем самым, мы доказали, что между затратами и прибылью, 
есть выгода. Значит,  для дачников Экибастуза есть финансовая 
выгода от дач, на примере нашей семьи.

7 факторов, почему я люблю дачу
1. Здоровый образ жизни. Каждый приезд на дачу – это 

глоток свежего воздуха. 80 % времени дачник дышит свежим 
воздухом. Это может быть работа в саду, прогулка, сидение на 
террасе, стояние возле открытого дачного окна, чаепитие на веранде. 
Благодаря кислороду лучше начинает работать мозг и все остальные 
системы в организме. 

2. Смена местности. Я живу в городе, и смена местности играет 
большую роль. После тяжелых учебных дней, когда мы приезжаем  
на дачу, я просто забываю о пройденном дне и обо всем «тяжелом». 
Когда возишься с землей, играешь на природе, как будто отдаешь 
всю плохую энергетику, набранную за день. 

3. Интерес к труду. 20 % времени дачник занимается 
физическим трудом. Это может быть как прополка, так и игры 
с детьми, собакой. Физический труд улучшает абсолютно все 
процессы в организме. 

4. Свежий урожай. Выращенные собственноручно овощи – это 
гарантия экологически чистых, свежих продуктов.

5. Саморазвитие и самореализация. Когда хочешь вырастить 
хороший урожай, много читаешь специальной литературы и 
стараешься вырастить еще лучше.

6. Совместное проведение досуга с семьей. Больше 
находишься вместе с семьей. Находишь общие увлечения, делишься 
своими мыслями и проблемами. 

7. Привитие эстетической и экологической культуры в 
семье. Мне нравится любоваться на распустившиеся цветы, на 
фрукты, овощи, плодовые деревья. Проектировать грядки, в этот 
момент я чувствую себя художником- декоратором.
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 В период карантина  дача являлась для нас единственным 

местом, где можно было дышать свежим воздухом, выехать на 
природу, пообщаться с людьми.  

Итак, нужна ли дача жителям Экибастуза? 
Дача – загородный дом для летнего отдыха городских жителей, 

а также загородная местность с таким домом или домами.
Главным плюсом необходимости дачи является всегда свежий 

урожай. Вкус свежих овощей, фруктов  и ягод не сравнится со 
вкусом магазинных продуктов. Самостоятельное выращивание 
овощей и ягод,  гораздо дешевле покупок в магазине. 

Еще один плюс заключается в том, что, работая на даче, 
Вы находитесь на свежем воздухе. Ваш организм насыщается 
кислородом, нервная система укрепляется, улучшается работа мозга. 
Летом есть возможность получить бронзовый загар. 

Несомненный плюс ведения дач – это приучение себя и детей к 
физическому труду. Мне кажется, чтобы дети не боялись тяжелой, 
не престижной работы, нужно возить их на дачу, и они вырастут 
хорошими людьми. Также стоит сказать о физическом труде. 
Многих людей пугает физический труд. Но он очень полезный. 
Благодаря физическому труду ваша фигура будет всегда самой 
привлекательной, трудоспособность повысится. Также физические 
упражнения полезны здоровью сердца, сосудов, укреплению костей, 
повышению тонуса в мышцах. Если вы заботитесь о вашем здоровье, 
дача ваш помощник!

Вести дачный участок – это просто удовольствие. 
Таким образом, мы доказали, на примере нашей собственной 

дачи, что дача нужна жителям города Экибастуза. Потому что, дача 
является источником вкусных, полезных  продуктов, позволяет 
отдохнуть от городской суеты, является комплексом трудотерапии, 
возможностью привить ребенку трудовые навыки, чувство 
ответственности, весомым дополнением к прибыли семьи.

Также мне кажется, что если в городе Экибастузе будут 
развиваться дачные общества, то это очень хорошо повлияет на 
развитие экономики города.
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ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНҰЛЫ ЖӘНЕ АЛАШ МҰРАТЫ

КүНболАТ Ш., рыСДАулеТ А.
8 сынып оқушылары, № 3 Успен ЖОББМ, 

Павлодар обл., Успенка ауд., Успен а.
САТыбАлДиНов е. А.

жетекші, тарих пәнінің мұғалімі және магистрі, № 3 Успен ЖОББМ, 
Павлодар обл., Успенка ауд., Успен а.

«Ешкімнің Әлиханға бар ма сөзі,
Демейді қандай қазақ оны оң көзі.

Семей тұрсын, жеті облыс – бар қазақтан,
Талассыз жеке-дара тұр ғой өзі.» 

С. Торайғыров 

Жиырмасыншы ғасырдың басында отаршыл орыс 
империясының қоғамдық өмірінде орын алған әлеуметтік толқулар 
мен саяси төңкерістер қараңғы қазақ көгіне азаттықтың үміт 
сәулесін себелеп төге бастаған-ды. Осы тұста Міржақып: «Оян, 
қазақ!» деп ұрандатса, Ахмет, Әлихан, Халел, Мағжан Алаш туы 
астынан табылып, жаңа қазақ қоғамын құруға бел буып, білек түре 
кіріскені тарихтан белгілі. Осы Алаш туын  бір ұйымға біріктірген 
Бөкейханов Әлихан Нұрмұхамедұлы еді.  

 Ол көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама ғалым, 
ұлт азаттық қозғалысының теориялық негізін салушы әрі көсемі, 
қазақтың тұңғыш саяси партиясын ұйымдастырушы және Алашорда 
үкіметінің төрағасы. Туған жері бұрынғы Семей облысындағы 
Қарқаралы уезінің Тоқырауын болысы, қазіргі Қарағанды 
облысының Ақтоғай ауданы. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы 
Жошыдан тарайтын төре тұқымы.

Сонымен Әлихан Бөкейханов басқарған қазақ зиялылары 1905 
жылы кадеттер үлгісіндегі қазақтың ұлттық саяси партиясын құруға 
әрекет жасағанда оның ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанды 
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буржуазиялық қатынастарға бейімдеуге жетекшілік жасайтын 
ұлттық-либералдық типтегі ұйым құруды ойластырды.

Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов және М. Дулатов сынды 
халқымыздың біртуар ұлдары басшылық еткен басылымға сол 
кездегі  қазақ оқығандарының, көзі ашық, көкірегі ояу зиялы 
азаматтарының үн қатпай қалғаны некен-саяқ. Осыдан –ақ газеттің 
арқалаған жүгінің қаншалықты ауыр және әрі жауапты болғандығын 
аңдау қиын емес [4, 5]. 

Әлиханның саяси көзқарасының пісіп, жетілуіне, кейін белгілі 
саяси, қоғам, мемлекет қайраткері әрі қазақ ұлт азаттық қозғалысының 
ұйымдастырушысы және көсеі ретінде танылуына, саяси күрескер 
ретінде шыңдалуына Омбыдағы күндері ерекше ықпал етеді. XX 
ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның болғаны белгілі. 
Бірі Бұхара мен Түркістанға бет бұрған дәстүршіл, панисламшыл 
ағым, екіншісі негізінен Батыс өркениетін үлгі тұтқан жаңашыл, 
пантүркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Әлихан бастаған 
орыс мектептерінен тәлім тәрбие алған озық ойлы қазақ зиялылары 
тұрады. Бұл топ саяси ұстамдылық танытып, Ресей империясына 
қарсы ашық күреске шығудың әлі ерте екенін анық түсінеді. 

Басқа сөзбен айтқанда, Әлихан Бөкейханов кадет партиясынан 
ат құйрығын үзуін қазақ қауымы үшін өмірлік маңызды үш мәселе 
жөнінен – аграрлық, ұлттық-мемлекеттік құрылыс және дін мәселесі 
бойынша келіспегендіктен деп түсіндіреді. Осы басты мәселелер 
мен олармен тығыз байланысты басқа да күрделі проблемаларды 
талқылау үшін бүкілқазақтық съезд шақыруды дұрыс деп тапқанын 
ашық мәлімдейді. Бұл оның көзқарас эволюциясының либералдық-
демократиялықтан ұлттық-демократиялыққа қарай өзгеріске 
ұшырағанын көрсетті.

Әлихан Бөкейханов Ресейдің көрнекті экономист, географ 
ғалымдарымен бірлесе отырып, «Россия біздің отанымыздың 
жалпы географиялық сипаттамасы» атты көп томдық еңбектің 
1903 жылы шыққан қазақ өлкесіне арналған 18 томның тарауларын 
жазуға қатысқан. Әлекең қазақтар туралы шынайы мәліметтер 
келтіріп, қазақтарды асқақтатады. Қазақтың ой-өрісі мен дүние 
танымы, ежелгі мәдениеті мен тарихы сияқты қасиеттері анағұрлым 
озық тұрғанын аңғартады [6].

Уақытша үкімет құлағаннан кейін Қазақ аумақтық ұлттық 
автономия құруға шешім қабыолданды. Алаш орданың құрамына 
Бөкей Ордасы. Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария, 
Ферғана,Самарқан облыстары мен Әмудария аймақтары кірді. Осы 

аталған табиғат байлықтары, жер астындағы және оның үстіндегі 
барлық қазына Алаш автономиясының меншігі деп жариялады [2, 5]. 

Ал Ә. Бөкейханов пен оның серіктестерінің 1905–1917 
жылдардағы көзқарас эволюциясы 1917 жылғы шілдеде ұлттық-
демократиялық мақсат-мүдделерді көздейтін Алаш саяси партиясын 
құруға алып келеді. «Алаш» шын мәніндегі дәстүрлі саяси партия 
болып қалыптасып үлгермегеніне, іс жүзінде саяси ұйым ретінде 
қоғамдық қозғалыс дәрежесінен әдеттегі партияға өту «кезеңін» бастан 
кешірген өтпелі саяси ұйым болғанына қарамастан, қоғамдық-саяси 
өмірге араласа бастаған кезден түбірлі екі ұлттық мақсатты – қазақ 
халқын отарлық езгіден құтқаруды және қазақ қоғамының өркениетті 
елдер қатарына жеткізуді өзіне басты нысана етіп белгіледі. 

1918 жылы 8 қыркүйекте Уфада ашылған Ресейдің мемлекеттік 
құрылтайы Алаш автономиясын ұлттық республика  ретінде 
таныды. Жиыннан Ә. Бөкейханов сүйінші сұрап  былай деп жеделхат 
жолдайды: «Құрылтай уәкілдігінің комитеті Алашты автономиялы 
жұрт деп  таныды. Бар күшті ұлт әскерін жасауға салңдар. Алаш 
Россиядағы одақтас мемлекеттерінің бірі. Сондықтан тіреудің бір 
ұшы – Алаш әскері [1, 14]. 

Алаштың әлеуметтік тегі туралы мәселеге байланысты 
ортақ тұжырым қалыптасқан жоқ. Зерттеулердің бірі Алаш ұсақ 
буржуазияшыл партия десе екіншісі либералдық байшылдық деп 
бағалады, ал үшіншісі Алашты партия деуден гөрі қоғамдық-саяси 
қозғалыс деп анықтауды жақтайтынын білдірді. Алаштың басты 
идеологиясы отарлыққа қарсы бағытталған жалпы ұлттық идеядан 
туындады. Сондықтан да Алашты Қазақстанды капиталистік 
қатынастарға ыңғайлауға тырысқан негізінен ұлттық интеллегенция 
өкілдерінен тұратын идеологиясы отаршылдыққа қарсы бағытталған 
ұлттық-демократиялық саяси ұйым деп анықтауға болады.

Демек Алашты саяси ұйым ретінде қоғамдық қозғалыс 
дәрежесінен әдеттегі партияға ауысу кезеңін бастан кешірген өтпелі 
саяси ұйым деп қарастырған жөн.

Осы негізгі мақсаттарды және олардан туындайтын басқа 
да әлеуметтік-саяси міндеттерді шешуді Алаш басшылығы 
эволюциялық реформа жолымен жүзеге асыруды көздеді. Өздерінің 
алдына ел тағдырына байланысты, елдегі билік жүйесіне байланысты 
мақсат қойды, елдікке ұмтылды. Бірақ, бұл мақсаттарына жете 
алмай, алаш зиялылары, интелегенциялары сол жолда құрбан болды. 
Алаш партиясының әр мүшесі қудаланып, атылды. Тек саусақпен 
санарлық бөлігі ғана қашып құтылды. 
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XX ғасырда қазақтың азаматтық тарихындағы ең ұлы 

идея қайсы десе, Алаш идеясы деп жауап берер едік. Бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің іргетасы – осы идея.

Алаш идеясындағы қайраткерлердің жемісті еңбек жылдары 
– ақыл һәм жүрек айбатымен күрескен 1907 жылдан 1937 жылға 
дейінгі 30 жылдай уақытты қамтиды. Тағдыр мен тарих оларға 
осындай мерзімді ғана қиыпты. Одан кейінгі жайы белгілі: айдалды, 
атылды, ресми тарихтан, ел жадынан аты өшірілді.

Ұлт лидерлері (серкелері) шықты: Әлихан Бөкейхан, 
Мұстафа Шоқай, Барлыбек Сырттан, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Халел Досмұхамедұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы, Міржақып 
Дулатұлы, Халел Ғаббасұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы. Алаш 
зиялыларының алдыңғы толқыны болып есептелетін осынау 
тұлғалардың әрбірі, бүгінгі тілмен айтсақ, мемлекет басқаруға 
қабілетті Президенттей еді.

Сөйте тұра «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» дегендей, бұлардың 
көшбасшысы Әлихан Бөкейхан болатын. Әлиханнан қалған мынадай 
тағылымды сөз бар: «Түген деген хан, пәлен деген би, батыр өткен, 
ерлігі, еңбегі көп деп мақтанамыз. Олар сондай болса, қазақ неге 
сорлы? Біздің кемшілігіміз – әркім тарих арқалатқан жүкті белгілі 
жерге апармай, соңдағыларға тастап кететіндігі» [5].

Ә. Бөкейхандар, міне, өзі айтқан «жүкті» қияға қарай көтеріп 
шықты. Өзінен кейінгі бір буынды тәрбиелеп өсірді. Бұл буынның 
қатарында М. Жұмабайұлы, С. Садуақасұлы, Қ. Кемеңгерұлы,  
Ж. Аймауытұлы, Б. Күлейұлы, М. Әуезов т.б. бар еді.

Әйтсе де, «Алаш» партиясы және оның айбарлы қайраткерлері 
ел тарихынан үлкен орын алып, халықтың жүрегіне елдікке деген 
сенім мен үміт ұялатты. 

Қанша  уақыт өтсе де, бүгінгі жас ұрпақ Әлихан Бөкейхановты 
ешқашан ұмытпайды. Өйткені біздің санамызда Әлихан есімі өлген 
жоқ, Оның рухы тәуелсіз еліміздің ұрпақтарын желеп жебеп, оларды 
адалдыққа, имандылыққа және отансүйгіштікке тәрбиелей береді. 

Білім ордасы  мектептерінде «Алаштану» тарихын оқытуды 
көтеру үшін мынадай ұсыныстар асырылса:

Мектептің жоғары сыныптарында қайтадан Алаштану пәні 
міндетті түрде енгізіліп, оқушылардың санасына құйлылу керек;

«Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасына «Алаш 
қозғалысы» тақырыбына сағаттар көбірек бөлінсе;

Алаш арыстары тек меретойлар, ғылыми конференциялар 
кезінде қозғамай, күнделікті ақпарат құрвһалдары мен теледеидар 
беттерінде кеңінен насихаттаса;

Алаш қозғалысы туралы деректі фильмдер көбірек түсіріліп, 
әр апта сайын көрсетіліп отырса.

Себебі қазіргі жастардың өз еліне отансүйгіштік рухын көтеруге 
тиіс. Елбасы айтқандай ХХІ ғасыр жастардың қолында. Өйткені  олар  
басқа әлемдік елдерінде қазақ байрағын биік ұстауға міндетті. 

Осы жылда, әсіресе 2021 жылы Қазақстан Республикасында 
айтулы тарихи күн тумақ. Ол тәуелсіздігімізге 30 жыл. Жалпы 
осыған орай Алаш қайраткерлерімізге арнап олардың еңбектерін 
келешек ұрпаққа жастарымызға насихаттай отырып,  оларды 
Тәуелсіз Қазақстанымызды әрі қарай өркендетуге және көркейтуге 
үлестерін қосады деп ойлаймын. Әлихан Бөкейхановтың мына 
сөзімен: «Ұлтына жұртына қызмет ету – білімнен емес, мінезден» 
аяқтауды жөн көрдік. Тек қана ұлт, ел, жер, Отан үшін қызмет етейік.  

Әлиханның атқарған ісі кейінгі ұрпаққа қалдырған аманат-
мұрасы әлі де жан-жақты талданып, зерттеле түспек [3, 144].

Ал білім ордасы  мектептерінде «Алаштану» тарихын оқытуды 
көтеру үшін мынадай ұсыныстар асырылса:

1 Мектептің жоғары сыныптарында қайтадан Алаштану пәні 
міндетті түрде енгізіліп, оқушылардың санасына құйлылу керек;

2 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасына 
«Алаш қозғалысы» тақырыбына сағаттар көбірек бөлінсе;

3 Алаш арыстары тек меретойлар, ғылыми конференциялар 
кезінде қозғамай, күнделікті ақпарат құрвһалдары мен теледеидар 
беттерінде кеңінен насихаттаса;

4 Алаш қозғалысы туралы деректі фильмдер көбірек түсіріліп, 
әр апта сайын көрсетіліп отырса.

Себебі қазіргі жастардың өз еліне отансүйгіштік рухын көтеруге 
тиіс. Елбасы айтқандай ХХІ ғасыр жастардың қолында. Өйткені  олар  
басқа әлемдік елдерінде қазақ байрағын биік ұстауға міндетті. 

Осы жылда, әсіресе 2021 жылы Қазақстан Республикасында 
айтулы тарихи күн тумақ. Ол тәуелсіздігімізге 30 жыл. Жалпы 
осыған орай Алаш қайраткерлерімізге арнап олардың еңбектерін 
келешек ұрпаққа жастарымызға насихаттай отырып,  оларды 
Тәуелсіз Қазақстанымызды әрі қарай өркендетуге және көркейтуге 
үлестерін қосады деп ойлаймын. Әлихан Бөкейхановтың мына 
сөзімен: «Ұлтына жұртына қызмет ету – білімнен емес, мінезден» 
аяқтауды жөн көрдік. Тек қана ұлт, ел, жер, Отан үшін қызмет етейік.  
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Әлиханның атқарған ісі кейінгі ұрпаққа қалдырған аманат-

мұрасы әлі де жан-жақты талданып, зерттеле түспек [3. 144].
Ал білім ордасы  мектептерінде «Алаштану» тарихын оқытуды 

көтеру үшін мынадай ұсыныстар асырылса:
5  Мектептің жоғары сыныптарында қайтадан Алаштану пәні 

міндетті түрде енгізіліп, оқушылардың санасына құйлылу керек;
6  «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасына 

«Алаш қозғалысы» тақырыбына сағаттар көбірек бөлінсе;
7 Алаш арыстары тек меретойлар, ғылыми конференциялар 

кезінде қозғамай, күнделікті ақпарат құрвһалдары мен теледеидар 
беттерінде кеңінен насихаттаса;

8 Алаш қозғалысы туралы деректі фильмдер көбірек түсіріліп, 
әр апта сайын көрсетіліп отырса.

Себебі қазіргі жастардың өз еліне отансүйгіштік рухын көтеруге 
тиіс. Елбасы айтқандай ХХІ ғасыр жастардың қолында. Өйткені  олар  
басқа әлемдік елдерінде қазақ байрағын биік ұстауға міндетті. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Қазақстан тарихы әдістемелік журнал №3 2014 жыл. 10-15 бет.
2 Қазақстан тарихы әдістемелік журнал №6 2013 жыл. 3-6 бет.
3 Алаш. Алашорда энцклопедия  Алматы «Арыс» 2006 жыл  

544 бет  - 144 бет.
4 Қайрат Сақ «Алаш мұрасы» Алматы «Қазығұрт» баспасы 

2014 жыл. 5 бет
5 Дихан Қамзабекұлы «АЛАШ МҰРАТЫ – ОТАНДЫҚ БІЛІМ 

МЕН ҒЫЛЫМДЫ НЕГІЗДЕУШІ КҮШ» деген баяндамасынан үзінді. 
6 «Алаш мұраты және Тәуелсіз Қазақстан» педагог 

қызметкерлердің республикалық  ғылыми-практикалық 
конференциясының материалдары / Қарағанды 2016 ж, -289 бет 

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
КАЗАХСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

(НА ОСНОВЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАТЕРАЛОВ)

лизогуб в. в., АМАНгельДиНовА Д. 
ученики 6 класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

Идея создания настольных игр на основе краеведческого 
материала возникла, когда мы с семьей и моей подругой отдыхали 
несколько дней в «жемчужине» нашего края – Баянаульском 

заповеднике. Это была незабываемая поездка, где мы могли 
не только любоваться удивительными пейзажами, но и узнать 
много интересного и полезного для себя. Перед нами был открыт 
удивительный вид на необычайно красивые горы, покрытые 
разными видами хвойных деревьев и растений, озера, которые 
казались голубыми, как небо в ясный день и многое другое. 

Посещая туристические места, мы задавали друг другу вопросы, 
находили ответы на них в Интернете. По возвращении домой у нас 
возникла идея переложить маршрут туристической прогулки на карту 
с обозначением достопримечательностей Баянаульского заповедника. 
Но для того чтобы это путешествие стало более интересным, мы 
решили создать настольные игры, которые  развивают не только 
эрудицию,  интеллектуальные и познавательные способности, 
логическое мышление, но помогаю изучать языки.

На первом этапе своего исследования, мы провели опрос 
среди одноклассников и взрослых с целью выявить, каким играм 
они отдают предпочтение и есть ли у них желание получить 
дополнительную информацию о родном крае посредством 
настольной игры. В анкетировании принимали участие 48 человек. 
Участникам анкетирования были заданы следующие вопросы:

1. Какие игры вам больше нравятся? 
а) компьютерные            б) настольные         в) подвижные
2. Какие настольные игры вы знаете, перечислите?
4. Хотели бы вы с помощью настольной игры изучать языки?
а) да                    б) нет             в) затрудняюсь ответить

Диаграмма – 1
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Диаграмма – 2

Исходя из результатов анкетирования, мы решили создать 
настольные игры, чтобы интереснее было изучать казахский и 
русский языки, а в содержание включили региональный компонент. 

Учебные лексические игры являются ситуативно вариативным 
упражнением и способствуют выполнению следующих  
методических задач:

– обеспечение естественной необходимости многократного 
повторения учащимися лексических единиц;

– тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта;
– снятие состояния тревожности, типичного для ситуации 

контроля знаний.
Настольные игры являются средством создания естественной 

ситуации общения на неродном (казахском) языке. Результативность 
лексических игр зависит от их систематического использования и от 
целенаправленности программы игр в сочетании с традиционными 
дидактическими упражнениями [1].

Лексические игры можно использовать на разных уровнях 
овладения казахским языком от начального до продвинутого. 
Только, конечно же, на каждом этапе эти игры будут свои. На 
начальном уровне можно в игровой форме учить и запоминать  
слова. На уровне постарше это хороший способ для запоминания 
новых выражений и словосочетаний. 

Содержанием наших настольных игр мы решили выбрать наш 
край, Баянаульский заповедник. Вначале мы изучили теоретический 
материал о Баянаульском заповеднике. Для этого посетили 
школьную, центральную городскую и детскую библиотеки, а также 
воспользовались информацией из Интернета. Из книг мы узнали 
об исторических событиях и  легенды о достопримечательностях 
Баянаула, изучили туристические схемы и карты Павлодарской 

области, в том числе Баянаульского заповедника [2, 3, 4]. Полезную 
и увлекательную информацию о флоре и фауне Баянаульского края 
мы получили из книги павлодарских авторов  А. Б. Каденовой,  
В. А. Камкина, Н. Т. Ержанова, Е. В. Камкиной «Флора и 
растительность Баянаульского Государственного Национального 
Природного парка» [5]. Информация, полученная из данных 
источников, является интеллектуальной базой наших игр.

Затем мы познакомились с историей появления игр, с 
различными видами настольных игр, изучили их правила. Опираясь 
на изученный нами теоретический материал и практические 
навыки, за основу создания настольных краеведческих игр мы взяли 
следующие игры:

– Настольная игра «Ходилки»;
– Настольная игра «Лото»;
– Логическая головоломка «Пазл»
Каждую выбранную игру видоизменили и усовершенствовали в 

соответствии с материалом по краеведению и дали соответствующее 
название каждой новой игре.

На этапе создания игры «Баянаульский заповедник», 
основанной на принципе игры «Ходилки», мы разработали игровое 
поле, в качестве которого выбрали настоящую карту Баянаула. 
На карту нанесли дополнительно фотографии с изображением 
достопримечательностей Баянаула и проложили путь,  по которому 
будут следовать игроки.

Чтобы сделать игру интеллектуальной, мы разработали правила, 
в которые вошли вопросы в виде тестов, головоломок, ребусов, 
кроссвордов. Это вносит определенный колорит игре и  даёт 
возможность разгадать ответ, при условии, если его не знаешь [6].

Вот такая игра у нас получилась:

Рисунок  1



98 99

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Следующей настольной игрой, с помощью которой можно 

пополнять лексику казахского языка, стала увлекательная игра 
«Лото», которую мы назвали «Живой мир Баянаула». Игра основана 
на принципах обычной игры «Лото», но вместо бочонков и чисел 
использованы карточки с животными и растениями Баянаульского 
заповедника.

Для ведущего подготовили карточки с вопросами, которые 
он задает во время игры. Лото «Живой мир Баянаула» построено 
так, что  участник сначала отвечает на заданный вопрос ведущего, 
а потом закрывает карточкой нужную картинку. Игра знакомит 
участников с растительным и животным миром, учит анализировать 
и сопоставлять картинки, развивает внимание и концентрацию [7].

Вот такая игра у нас получилась.

Рисунок 2

К числу развивающих интеллектуальных игр, помогающих 
изучить родной край, мы добавили пазлы. Они не только знакомят 
с достопримечательностями Баянаула, но и развивают усидчивость 
и терпение, умение доводить начатое дело до конца, т.е. те качества, 
которые обязательно пригодятся во взрослой жизни. Также игра 
развивает визуальную память, воображение, наглядно-образное 
мышление,  логическое мышление. Пазлы для детей тренируют 
умение видеть проблему с нескольких сторон и учат принимать 
нелегкие решения. Выбирая достопримечательности Баянаульского 
края для игры «Пазл», мы ориентировались на ту местность, где 
есть ярко выраженные отличительные особенности, что облегчает 
сборку пазл. Например, гора Кемпиртас (старуха-камень), или, 
как её называют все туристы, Баба-Яга [7]. Также другие виды 

Баянаульского заповедника, которые, на наш взгляд, более  
просты в сборке.

Рисунок 3

После создания новых настольных игр, мы решили узнать, 
вызовут ли они интерес у одноклассников, друзей, родственников. 
Мы играли на больших переменах, оставались после уроков, 
играли в кругу друзей и родственников. Было очень весело. 
На некоторые вопросы не могли ответить даже взрослые. Игра 
настолько заинтересовала окружающих, что ответы на вопросы 
пытались найти все вместе, ведь разгадать ребус, загадку, кроссворд 
очень интересно любому человеку, независимо от возраста. У 
всех участников игры было желание выиграть! Самое главное, 
что во время игры все изучали материал о нашем всеми любимом 
Баянаульском заповеднике – «жемчужине» Казахстана, – и говорили 
на казахском и русском языках!

В дальнейшем мы планируем создать несколько видов 
подобных настольных игр, которые помогут изучить более подробно 
наш родной край и развить коммуникативные способности, 
логическое и образное мышление, умение концентрироваться в той 
или иной ситуации. А также добавить английский язык.
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ЖЕЛТОҚСАНШЫЛАРДЫң ЕСТЕЛІКТЕРІ – ЖЕЛТОҚСАН 
ОҚИҒАСЫН ЗЕРТТЕУДІң ДЕРЕККӨЗІ 

МейрАМгАлиевА А. М.
9 сынып оқушысы, № 26 Гимназия-мектебі, Екібастұз қ.

бейСеНбАй М. е. 
тарих пәнінің мұғалімі, № 26 Гимназия-мектебі, Екібастұз қ.

Еліміз тәуелсіздік алуымен бірге тарих ғылымының дамуында 
жаңа кезең басталды. Кезінде «құпия» деген таңбасы бар көптеген 
мұрағат құжаттары ғылыми айналымға енгізіліп, тарихи оқиғалар 
мен құбылыстар объективті тұрғыдан зерттеле бастады. 1986 жылғы 
желтоқсан көтерілісі де өзінің әділ бағасын алуда. Өйткені 1986 
жылғы Желтоқсан көтерілісінің басы-қасында болып, оған қатысқан 
жастардың, оның ішінде қазақ қыздарының ерлігі сонау ежелгі 
Қазақстан тарихынан бастау алатын,  кешегі Томирис пен ГауҺар, 
Бопай мен Ботакөз, Әлия мен Мәншүктей қазақ батыр қыздарының 
ерлік істерінің жалғасы болып табылады. Сондықтан олардың ерлігі 
мен тағдырын зерттеу – бүгінгі жас ұрпақтың алдында тұрған міндет.

1986 жылғы желтоқсан көтерілісі 1731 жылдан басталған ұлт-
азаттық қозғалысының құрамды бөлігі, оның азаттық пен бостандыққа 
апаратын ұзақ жолының биік бір белесі. Көтеріліске қатысты бірқатар 
тарихи шындықтың беті ашылғанымен, әлі де зерттеуді талап ететін 
мәселелер бар. Көтеріліске қатысқан қыздардың қилы тағдыры 
жан-жақты, кешенді зерттеуді қажет ететін мәселелердің бірі болып 
табылады. Көтеріліс болған күннен кейін отыз бес жыл уақыт 
өткенімен көптеген қыздардың тағдыры ашылмай келеді, іс-түссіз 
жоғалған тағдырлардың сыры жабулы күйінде. Қaзaқтың біртуaр қoғaм 
қaйрaткeрі Мұстaфa Шoқaй өткeн күндeрді eскe түсірудeгі мaқсaт 
– бaстaн кeшкeн қaсірeттeріміздің сeбeптeрін сaрaлaу, хaлқымызды 

тәуeлсіздіккe бaстaйтын, өз тaғдырын өзі aйқындaуғa жeткізeтін eң 
турa жoлды aнықтaп aлу бoлып тaбылaды дeп түйгeн [1].

Қазақ тарихының қасіретті беттерінің біріне айналған 
Желтоқсан көтерілісін күшпен басып-жаншығанын тоталитарлық 
жүйе тап сол мезетте үлкен жеңіске балады. Сөйтіп, жазалау 
әрекеттеріне белсене қатысқан көптеген құқық қорғау органдары 
мен мекемелерінің қызметкерлерін ордендермен, наградалармен, 
ақшалай сый-сияпаттармен марапаттады. Ал, мына жақта қаншама 
адам өтірік жала жауып, қаншама қазақ жастайынан қыршынынан 
қиылды.  Оқиғалардың зардаптары туралы ресми деректер керағар 
әрі дәл емес болып шықты. Ішкі істер министрлігінің деректері 
бойынша ұсталғандардың саны – 2336, Мемлекеттік қауіпсіздік 
комитетінің деректері бойынша – 2212, прокуратураның деректері 
бойынша – 2401 адам. Уақытша қамау изоляторларына, арнаулы 
қабылдау орындарына, тергеу изоляторларына жеткізілген және 
қала сыртына апарып тасталған адамдарды ескергенде, ұсталғандар 
санының 8,5 мыңға жуық болғаны анықталды. Денесіне жарақат 
түскен адамдардың саны – 763-тен 1137-ге дейін деп әртүрлі 
көрсетілді, ал комиссияның бағалауынша, 1,7 мыңнан астам адам 
дене жарақатын алған. Ал жазықсыз оқудан, жұмыстан шығарылған, 
алты айлап тергеуге түскен мыңдаған адамдар қаншама?! Жазықсыз 
жапа шегіп, қапылыста мерт болған өршіл өрендер рухына тағзым 
ретінде өткенге тағы бір ой жүгіртіп көрейікші... [2]. 

Желтоқсан көтерілісіне қатысып, кезінде біраз тауқыметті 
басынан өткерген қазақ қыздарының естеліктері бүгінде қоғамға 
желтоқсан тағылымын тереңірек ұғынуға септігін тигізеді.  

Мақалада сол сұрапыл уақыт туралы Екібастұз қаласы өңірінің 
куәгерлерінің естеліктеріне тоқталып өтсек. 

Желтоқсан көтерілісіне қатысып, саяси жазалау шараларының 
зардабын көргендердің бірі – Екібастұз қаласының № 26 гимназия-
мектебінің ұстазы Диханбаева Клара Калдыбаевна былай деп еске 
алады: «Сол жылдары мен Алматыдағы Абай атындағы педагогикалық 
жоғары оқу орнының (Каз. ПИ) жаратылыстану факультетінің 5  – 
курс студенті едім. Намысымыз ту болып желбіреген біз жастар 17–18 
желтоқсан күндері Брежнев алаңында үкімет басына келген Колбинге 
қарсы екенімізді бейбіт түрдегі ереуілмен білдірдік. Бірақ, біздерден 
жатаханаға, пәтерімізге қайтуымызды талап етті. Біз жастар олардың 
талабын орындамай, ұлтымыздың бұғаудан шығатын кезі келгендігін, 
желтоқсан айының ызғарлы аязына қайтпас қайсарлықпен қасқайып 
қарсы тұру арқылы дәлелдедік. Бәріміз дерлік алаңда болдық.  
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17-ісі күні алаңда таңертеңгі 10-нан кешкі 10-ға дейін жүрдік. Кешке 
қарай алаңды қарулы солдаттар қоршап, су шашатын машинамен су 
шашып, бейбіт халыққа күш көрсете бастады. Көптеген жастарды ел 
алдында сөйлегендері үшін,торлы машинаға қамауға алды. Бір кезде 
қыздардың шыңғырған жан дауыстары шықты, дауыс шыққан жаққа 
қарасам ұзын шашты жас қызды дырылдатып шашынан сүйреп алып 
барады екен. Көзді ашып-жұмғанша не болып не қойғанын түсінбей 
қалдық. Бір кезде солдаттар лап қойғанда жан-жаққа тым-тырақай 
қаштық. Ертеңіне таңертең 18-күні қайтадан алаңға бардық. Біз 
көрген бұл күнгі көрініс кешегіден де сұстырақ болып көрінді. Алаңда 
қарулы солдаттар шеп түзеп тұр екен. Ойымызға еш жамандық 
алмай, көпшілікпен шерудің шетінде алаңсыз тұрған едік. Бір мезетте 
жастардың дүрліге қашқанын көрдік, сонда да қаннен-қаперсіз тұра 
бердік. Артымызға бұрылып қарағаным сол еді, бізге қарай қолында 
қатты таяқшасы бар әскери солдаттардың келіп қалғаным байқағаным 
сол-ақ еді..., оң қолыма қатты соққының тигенін сездім жанымдағы 
құрбым екеуіміз қол ұстаса қаша жөнелдік. Жатақханаға келгенде 
қарасақ құрбымыз адам танымастай күйде екен.Үстіндегі киімі кір, 
етігінің тұмсығы қажалып бояуы кеткен, себебі оны қашқан кезімізде 
ұстап алыпты. Содан  ұрып-соғып, желкесінен ұстап алып сүйреген, 
темір торы бар машинаға апарып қамаған. Құрбымыз көргенін 
айтқанда қатыгездік пен айуандықты сезгендей болдық. Бірақ, қаны 
қайнап шарасыздықтан не істерін білмей жүрген қазақ милиционер 
көмектесіп ылғи қыздарды қамауға алып бара жатқан жолда түсіріп 
кетіпті. Кетіп бара жатып мен сендерді көрген жоқпын, ал сендер 
мені көрген жоқсыңдар деп айтыпты.

1916 жылдағы көтеріліс, жиырмасыншы жылдардағы аштық, 
отызыншы жылдардағы тотолитарлық жүйе, Ұлы Отан соғысы, 1986 
жылғы қазақ халқын дүр сілкіндірген Желтоқсан оқиғасы. Бұл оқиғаның 
барлығы да қазақ жеріне, қазақ еліне және қазақтың жалындаған 
жастарының жүрегіне ауыр жара салды. Қанша қиыншылық болса да, 
біз сол кезді ешқашан ұмытпаймыз және айыптамаймыз да. Себебі, 
бұл-тарих. «Өткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді кешірмейді» деген 
ұлы даналықты жадымызда мәңгі ұстайық!»  [3]. 

Кезінде Желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың ішінде Екібастұз 
қаласының тұрғыны Күлия Мұсабекқызын да атап өту керек. Күлия 
Мұсабекқызы өз естелігінде: «Мен, Күлия Мұсабекқызы 1986 жылы 
Алматы қаласындағы Қазақ Педагогикалық Институтында Абай 
атындағы үшінші курста оқитынмын. Сол 1986 жылы 16 желтоқсан 
күні жатақханада кешке бір кісі келіп айтты: «Ертең,  қазір оны 

Тәуелсіздік алаңы деп атайды ғой, ол кезде Жаңалаң деп айтатын, 
сонда бүкіл жастар жиналайық деп жатырмыз, келіңдер, Діммұхаммед 
Ахметұлы Қонаевты алып тастап, орнына басқа ұлт өкілі, Ресейден 
әкеліп қойғалы жатыр екен, неге біздің қазақ ұлтынан қоймасқа, 
неге біздің Қазақстанның азаматын қоймасқа деген сияқты сұрақтар 
қойылады» – деп бізді сол алаңға шақырды. Сонымен таңертең 
тұрғаннан кейін институтқа бардық. Барсақ, философия пәні болатын. 
Онда біздің мұғаліміміз профессор болатын. Оқытушымыз кешікті, 
содан студенттерде, өзімізде қағида болатын, профессор болса да 15 
минут қана тосатын. 15 минут күттік. Енді шығайық десек, барлық 
есіктерді жауып тастаған, ешкімді де шығармай жатыр, негізі ол кісі 
кешікпейтін мұғалім болатын. Бір уақытта ол кісі келді, қолында арнайы 
папкасы, газеті бар. Сонда Колбиннің суреті бар екен. Сосын отырдық, 
сол Колбинмен таныстырды. Сондай кезектен тыс Москва қаласында 
сессия өткен екен. Содан  Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың орнына 
Колбинді сайлаған. Содан бір 15 шақты минуттан кейін шу болып 
кетті терезеде.  5 этажда оқып жатқанбыз. Терезеден қарасақ, бұрын 
мұндайды тек қана Америка, басқа шет елдерден көретінбіз. Қарасақ, 
толпа келе жатыр, алдында ГАИ машиналары бар, бірақ қолдарын 
транспаранттары бар студенттер келе жатыр. Біз терезеден бәрін қарап 
тұрмыз, сондада күн суық болса да, терезені ашып қарадық. Сол кезде 
«қаппен шығыңдар» деп айқайлады, шығайын десек, барлық есік 
құлыптаулы, шығармады. Содан олардың барлығы кетті, дүрлікпе 
басылды. Содан мен ештене түсінген жоқпын, жатақханаға келдім. 
Қыздар жоқ, жатақханада бір де жан жоқ. Содан келіп, біраз жүргем, 
сосын кеш боп қалды. Кешке қарай біздің қыздар келді.Үстері көбік-
көбік, айттым ғой сол кезде тарату үшін көбіктер шашылды деп, содан 
үстерінен резинаның иісі шығады. Содан бізге хабар түсті, «сағат түнгі 
1-де мынажақтан студенттер келеді, АҚБК деген комбинат болды, 
содан жұмысшылар келеді, солармен бірге ілесіп шығасыңдар» деген. 
Содан тарих факультеті болғасын, саясатқа жақын, біз шығайын деп 
вахтаға жақындасақ, ректор да, декан да, профессор да барлығы вахтада 
отыр, олар алаңға шығармаймыз деп, есіктерді жауып қойыпты. Содан 
біз түнгі сағат 2-де 2 этаждан секіріп, сол жатақханада неше студент 
бар, барлығымыз шықтық. Барлығымыз бірге, жанағы жұмыскерлер 
бар, жастар бар, қосылып, Жаңа алаңға жаяу кәдімгі демонстрациямен 
бардық. Содан барсақ, енді өз көз алдыма елестетсем қазір бүкіл сол 
Алматыдағы бүкіл жастар сол алаңда деп айтсам, өтірік емес. Содан 
біз таңғы сағат 7-ге дейін тұрдық. Сонда 1 кісі, 1 өкімет басынан кісі 
келіп, ешқандай түсініктеме берген жоқ. Бірақ сол сол СССР-дың 
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құрамында болдық қой сол кезде, сондықтан шығар, Өзбекстаннан, 
Тәжікстаннан бүкіл әскер жинаған, сол кезде ең бірінші болып білдік 
дубинка деген не? Қалқан деген қандай болатынын, сондай өңшең 
солдаттар бізді қоршап тұрды. Қоршап тұрғанда барлығымыз бір-
бірімізге шеңберімізді көбейтіп, әскерлердің қоршауында қалмауға 
тырыстық. Енді қазір ойлап қарасам – 25–28 ˚С аяз болып тұрып, 
жаңағы түнгі сағат 2-ден таңғы 7-ге дейін қалай тұрғанбыз деп 
ойлаймын. Жастықтың жалыны ма деп таңғалам соған. Таңғы сағат 7-ге 
дейін бірақ сол кезде арамызда айтып отырмын ғой неше түрлі КГБ-нің 
кісілері келді. Бірақ соны кейіннен естідік. Сонда келіп, түймелерінде 
фотоаппараттары болған, сонда түсірген. Сондай жағдайлар көп болды. 
Бірақ негізі әрбір жерден от жағып, ән айтып, «Менің Қазақстанымды» 
айтып, әсіресе, солай таң атқанша сонда болдық. Сол кезде кісі өлімі де 
болған, солдаттар ұрып-жұғып, сонда мен айттым ғой қыздар кешігіп 
келдік, күндіз болған оның бәрі, содан таңертең  7-де келдік.  Келсек, 
сол ректор, проректор барлығы тосып отыр екен. Оларда ештене 
деп айта алмады, олар да жағдайдың барлығын түсініп отыр. Біздің 
Есенқұлова Гүлнәр, Сатыбалдинова Сәуле деген екі қызымыз айтулары 
бойынша олардан допрос сұраған, одан соң ұрып-соққан, «сендер 
қалайда дәлелдейсіңдер, өзімізге қарсы шықтыңдар»-деп ұрып-соққан, 
«дәлелдеймін мен, мойындаймын» деген сияқты, енді көрмегендері 
жоқ. Содан соң олар айтады: «КПЗ деген жерде қамаған ғой, енді 
кішкентай бөлмеге, содан негізі ол бөлме 2–3 кісіге арналған кабина 
шығар деп ойлаймын. Оған 50–60 адамды қамаған, сонда 1 күн бойы, 
енді өздеріңіз ойлаңыздар, автобуста қандай тығыздық болса, сонда 
олар бір сутка тұрып тұрған, тағы да өздері ұрып-соғылған. Ертеңінде 
қоя берген. Міне, негізі сондай білмейтін көптеген жұмбақ жағдайлар 
көп болды. Тіпті, біздің арамызда мұғалімдер де, оқытушыларымыз 
да болды. Тіпті, «мынау қатысқан, мынау қатысқан» деп ұстап берген 
оқытушыларымыз да арамызда болды. Жалпы айтқанда, мен осы 
Мұхтар Шаханов ағамызға бас иемін. Өйткені кейін барлық сондай 
жағдайда, институттан шығып кеткен жастарды қолдап, барлығын 
кейіннен біз 5-ші курста оқып жүрген кезде Сәуле мен Гүлнәр келіп, 
қайтадан оқуға түсіп, жалғастырды. Олар да бітірді. Қазір Алматы 
облысында Сәуле мұғалім болып жұмыс істейді. 

Жалпы айтқанда, сол кездегі жастар, енді мен тек қана сол өзімнің 
«Желтоқсан оқиғасына», айтады ғой «жеңіс бір тамшыдан құралады» 
деп, «Желтоқсан оқиғасына» қатысқаныма өзімді бақытты сезінемін, 
бірақ мен еш уақытта мақтан етіп айта алмаймын «тек біздің арқамызда, 
тек біз осы жастар Желтоқсан оқиғасының арқасында ғана Тәуелсіздік 

алдық» – деп, үйткені «найзаның ұшымен, білектің күшімен» қайсар 
ата-бабаларымыз өзі қатысқан, осыны армандап өткен. 

Әрине, Тәуелсіздік оңайлықпен келмеген, Тәуелсіздікті, одан 
әрі қарай көк байрағымызды биікке желбіретіп, одан әрі болашаққа, 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізеді деп сенеміз. Болашағымыз бақытты 
болсын, жарқын болсын» [4]. 

Шын мәнісінде, 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі – ұлт 
тарихында  күрделі бетбұрыс жасаған реформа. Нақақтан қан 
төгілгеніне, жазықсыз жаза кесілгеніне қарамастан, сол арқылы 
қазақтың қалғи бастаған ұлттық  рухы қайта бір көтерілген. Ел 
солайша елдігін танытқан.

Желтоқсан көтерілісіне қатысқан қазақ жастарының тағдыры 
әр қилы болды. Біреулері жандарын құрбандыққа шалып, енді 
біреулері із-түссіз жоғалып кетті. Жүздеген қазақ жастары сотталды, 
мыңдаған жастар оқудан қуылды. Бірнеше жастар қыршынынан 
қиылды. Олардың ішінде халықтың жүрегіне мәңгі сақталатын, қазақ 
халқының батырлары Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат 
Асанова, Сәбира  Мұхамеджанова  секілді аға-апайларымыз бар. 

Желтоқсан қасіретін көзімен көріп, тағылымын бүгінгі ұрпаққа 
жеткізген желтоқсаншы апайларымыздың өмірлік тәжірибесі, қайтпас 
қайсар мінездері, ұлтжандылықтары бізге, жас ұрпаққа үлгі, өнеге.
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«Орал шаһарын оятқан тұлға» атты мақалада көрнекіті 

мемлекет және қоғам қайраткері Мұстақым Біләлұлы Ықсановтың 
Орал қаласын көркейтудегі зор үлесі мен қызметі туралы айтылған. 
Ұлы тұлғаның қала келбетін көркейтуі мен өнер саласына  жасаған 
қамқорлығы туралы ашып жан-жақты талданған. 
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Мақаланың өзектілігі: Көрнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері Мұстақым Біләлұлы Ықсановтың туған еліне, халқына 
сіңірген еңбегін, қоғамдық – саяси қызметіне баға беру. Шоқтығы 
биік тарихи тұлғаның өмірі мен қоғамдық –саяси қызметін кеңінен 
зерттеу, ұстанған бағыттарын айқындап көрсету және олардың 
қайраткерлігіне, еңбегіне обьективті баға беру, ұлттық тарихымыз 
үшін ғана емес, егемен Қазақстанның жас ұрпағын рухани және 
саяси тұрғыдан тәрбиелеу үшін  аса қажет.

Сондықтан да халқы мен елінің алдындағы өздерінің перзенттік 
парызын айқын да анық түсінген, қандай қиын-қыстау жағдайда да 
оны адал орындаудан жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе 
де, дәйім өз жұртының нағыз азаматы болып қала берген. Тарихтың 
қай кезенінде болсын, олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы 
болып келген. Ол, ол ма, белгілі бір мағынасында олардың өздері де 
халық тарихының тұтас бір дәуіріне татыған, халқының бағытынан 
жаңылмай тәуелсіздікке бастайтын жолын нұрландырған ел 
тарихының шамшырақтары болған», – деп тұлғалардың тарихтан 
алар орнын көрсетеді [1, 1–2 б.].

Мақаланың мақсаты: Мұстақым Біләлұлы Ықсановтың  
қоғамдық-саяси қызметі мен  Орал қаласын көрікті шаһарға 
айналдырудағы орасан зор атқарған қызметіне 95 жылдық 
мерейтойы кезеңінде  талдау жасау. Өз замандастарыма тұлғаның 
өмірі  мен қызметін үлгі ретінде көрсете отырып, отанға деген 
сүйіспеншіліктерін ояту. 

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мұстақым Біләлұлы 
Ықсанов 1926 жылы  Жәнібек ауданы, Борсы ауылында  орта дәулетті 
шаңырақта  дүниеге келген. Атасы Ықсаннан Біләл, Латиф және 
Зейнеп деген қыз тараған. Олардың әулеті Ықсанның ақылымен өмір 
сүрген.Ол кісі орыстың шаруаларымен араласып тұрған, Пушкиинің 
ертегілерін жақсы білген және оны балалары мен немерелеріне 
айтып отырған. Ықсан – қазақтың айтулы азаматы алаш ақыны Ғұмар 
Қарашевпен туыстас еді.Жасырақтау кезінде атқосшысы болса керек.
Ғұмарға еріп, башқұрт пен татар ортасына да талай сапар шеккен.
Осындай үлкен әулеттің мақтанышы да, таянышы да Мұстақым аға 
болған. Апасы Зейнептің айтуы бойынша Мұстақымның бойында 
атасы Ықсанның көптеген қасиеттері: өтірік айтпау, ұрлық жасамау, 
ешкімнің ала жібін аттамау секілді адамгершілік қасиеттер тән еді. 
Атасы мен немересі өле-өлгендерінше бірін-бірі сыйлап, сыйласып, 
әдемі жарасып өтеді.Біртіндеп ел іші бүлінеді. Ел ішінде ашаршылық 
басталады. Ықсан ата тарыққандарға талай тамақ беріп жүреді. Пәленің 

басталарын сезіп, Саратаов жаққа көшіп кетеді. Саратовтан Мичуринге 
барады. Мұстақым ағаның әкесі мен ағалары қолдарынан өнер тамған 
еңбекқор жандар еді. Құрылыстың ыңғайымен Мәскеу түбіндегі 
Орехово-Зуево қаласында тұрады. Балалары білімді  орыс тілінде  
алады, балалық шақтары сол қалада өтеді. Мұстақым аға үлгілі оқушы 
болады. Химия, физика десе жанып кететін. Математикадағы есептерді 
ойнап отырып шығара берген,түрлі үйірмелерге белсене қатысқан. 
Мұстақымға топырақ Жамбыл қаласының маңынан бұйырды. Қалған 
жақсылықты Мұстақымға тіледік. Аталары Ықсан мен Қадырғалидың, 
әкелері Біләл мен Латифтың аруақтары қолдасын дедік. Құдайдың 
құлағына шалынған шығар, менің Мұстақым бауырым қазақ жерінің 
көркейіп, өркендеуіне сүбелі үлес қосты [2, 15–18 б.]. 

1941–1945жылдары  Алматы теміржол техникумында инженер 
– гидротехник мамандығы бойынша оқыды. 1947-52жылдары 
Қазақ ауыл шаруашылығы институтында оқып, бітіріп шыққан соң 
қарапайым теміржолшыдан мемлекет қайраткеріне дейін көтерілген 
өнегелі еңбек жолы басталады. 1958жылы  Бетпақдала ирригация 
құрылысы тресінің бастығы қызметіне кіреді. Мұнда ол өзін су-
техникалық және ирригациялық құрылыстар саласының жоғары 
маманы ретінде көрсете білді. Оның бұл саладағы іс-тәжірибесінің 
кейін респубэликамыздың күріш және мақта өсіретін аудандарында 
еңбек еткен кезінде зор пайдасы болды. 

1961–1966 жылдары  Оңтүстік Қазақстан облысының Ильич 
аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы, Оңтүстік Қазақстан 
өлкелік су шаруашылығы басқармасының бастығы, Қызылорда 
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін 
атқарды.1966жылы Қазақстан Республикасы Министрлер кеңесі 
төрағасының орынбасары болып тағайындалады. 1970ж Жамбыл 
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы қызметіне 
жіберіледі. Бір жылдан соң  Қазақстан Компартиясы Орталық 
комитетінің хатшысы болып, жоғарғы өкімет эшелонына қайтып 
оралады. 1975ж бастап 11 жыл бойы үздіксіз Орал облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы болып жұмыс істеді [3, 468–469 б.].   

Қаланың жаңа келбетін жасаудағы игі істері. 
Мұстақым Біләлұлы Ықсановтың облыс партия комиетін 

басқарған жылдардағы ерен еңбегі туралы аса көрнекті ақын Хамит 
Ерғалиев өзінің «Ғұмырнама» атты естелік эссесінде  «Қарағым, 
Мұстақым, замандар бойы ұйықтап жатқан Орал шаһарын оятқаның 
үшін!» деп жазған екен.
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М. Ықсановтың Жайық өңірі үшін сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. 

Аз сөйлеп қатаң талап қоя білетін басшы, атпал азамат еді
1975 жылдың сәуір айының бас кезінде Қазақстан Орталық  

комитетінің 1-ші хатшысы Дінмұхамед Қонаев Мұстахим 
Біләлұлын Орал облысына басшы етіп ұсынғанда: Республиканың 
шаруашылығын өркендетудегі, әсіресе,  күрделі құрлыс  саласындағы 
істеген ерен еңбектерін айта келіп осы елдің  топырағында дүниеге 
келген азамат екенін, ал ел болса жоғарыдағы жұмыс жөнінде 
кенже қалып отырғанын, бұл кемшілікті түзетіп, құрылыс 
саласында үлкен өзгерістер жасау қажетіне назар аударған болатын. 
МұстақымБіләлұлы РеспубликаОрталық комитетінің хатшысы бола 
тұрып, Оралға жұмыс бабымен жіберуге ұйғарым жасаған кезде 
«Бөтен елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген қағиданы 
бетке ұстап келісім берген болатын.

М. Б. Ықсанов басшылыққа келе бастағаннан бастап, Одақтың 
және Республиканың министр – басшыларының  Оралға келуі 
жиіледі. Облыста бірнеше құрылыс жұмыстары ұйымдастырылды. 
Сөйтіп қала жандана бастады.Орвалда бірнеше зәулім де әсем 
ғимаратттар бой көтеріп, қала көз алдымызда көркейіп, келбеттенді. 
Қысқа мерзім ішінде қала мен ауыл- село архитектурасының 
бас жобалары үш рет қаралып, елеулі өзгерістер жасалды. Қала 
үлгісіндегі селолар мәдениет сарайлардың, спорттық кешендер, сауда 
орталықтары, деген жаңаша атаулар, сәнді орындар пайда болды. 
М. Біләлұлының жұмыс жасаған жылдарында облысымыз әсіресе, 
оның орталығы Орал қаласы мықты өзгерді, қалашықтан сәнді қалаға 
айналды. Көшеле кеңейтіліп, 5, 9, 12 қатарлы зәулім тұрғын үйлер, 
әуе жолы, темір автмобиль жолының вокзлдары, облыстық дәріхана, 
полиграфия құрылыстары, темір жол үсітенен транспорттар өтетін 
үш көпір , мәдениет үйлері, емханалар, поликлиникалар пайда болды. 
1975–1986жылдар арасында қаламызда ондаған дтиптік жобадағы 
мектеп үйлері және балабақшалары іске қосылды [2, 44–45 б.].

Ауыл жастарына, әсіресе әртүрлі мамандыққа баулитын Ауыл 
шаруашылық институтының ғимараттарын, ғалымдар қалашығын 
салдырды. Студенттерге жатақана, монша, ғалымдар үшін оқу 
аудиториялары, асхана жасыл желек жайлаған зәуілім институт 
корпустары тұрғызылды.

Облыс орталығындағы салынған: Ұлы Отан соғысындағы Ұлы 
Жеңістің құрметіндегі даңқ мемориалы оның қасындағы тоғыз 
қабат  «Ақжайық» қонақ үйі талай тарих шежіресіне куә болған 
ағып жатқан қарт ақжайық өзен суымен үндескендей.

«Ақжайық», Мелиоратор, Комунальник, Нива сияқты сауықтар 
орындары салынды. Осы  қала сыртындағы әдемі салынған, жүйелі 
жұмыс істеген демалыс сауықтыру орындарының қызметі-мыңдаған 
шақырым Кавказ, Қырымның демалу орындарын  ауылына алып 
келгендей еді.

М. Б. Ықсанов белгілі құрылысшы ретінде,көп уақыт бойы 
бұрынғы революцияға дейінгі деңгейден аса алмаған көне Орал 
қаласының қазіргі заманның талабына сәйкес бейнесін жақсартты.

Елі үшін туған ер, елінің қамын жер.
Қазақ ауыл шаруашылығы институтының су техникалық 

факультетін бітіргеннен кейін еңбек жолын респуликаның 
оңтүстігінен бастаған еді. Өзінің туған жері батысқа  өмірдің ащысы 
мен тұщысының дәмін татып, жақсысымен жаманын айырып, 
өмірлік тәжірбиесі де ақыл-ой парасаты да әбден толысқан шағында 
оралды. Қай перзент болмасын туған елдің алдында өзін мәңгі 
борыштармын деп есептейді ғой. Мұстақым Біләлұлы өзінің кіндік 
кескен атамекенінің алдында өтелмеген перзенттік парызы бар 
екенін бір сәтте жадынан шығармаған секілді. Біздің былай тұжырым 
жасауымызға М. Б. Ықсановтың 1975–1986 жылдары облысымызға 
басшы болып келген жылдарында тындырған көл-көсір еңбегі куә. 

Осы жылдардың ішінде Жалпақтал, Жаңақала, Тасқала, 
Шыңғырлау, Сырым т.б. аудандарында типтік жобадағы 120–180 
төсекке арналған емханалар комплекстері, бірнеше мәдениет  үйлері 
салынды. Жеңіл тамақ өнеркәсіптері, сауда-саттық орындары, 
тұрмыстық жағдайды қамту коммуналды тұрғын орындарды қалыпқа 
келтірді. Табиғатта кездесетін қуаңшылық жылдарында екпелі 
шөптерді көбейтіп, Ақжайық ауданындағы Жамбыл совхозында 600 
гектар суармалы жемшөп өсірілді. Мал шаруашылығын дамытуға, 
озық технологиямен жарақтандыруға да көп көңіл бөлді.

М. Б. Ықсановтың келуімен аудандар арасындағы жолдар 
салынуы. Сондай-ақ Жайық өзенінің бойымен жағалаған күре 
жолды  да тікелей Мұстақым Біләлұлы Мәскеу мен Алматыға 
маза бермей жүріп салдыртқан еді. Орал-Индер тас жолының 
салынуына да  өз ықпалын тигізді. М. Б. Ықсанов суландыру мен су 
жеткізу жұмыстарына көп көңіл бөлді. Мұны ауыл шаруашылығын 
дамытудың басты тетігі деп түсіндірді. Атап айтатын болсақ, оның 
жетекшілігімен Көшім су жеткізу аймағы ұлғайтылды. Чапаев кенті 
жанынан Жайық өзені арқылы су өткізу құлағы салынды. Соның 
арқасында Ақжайық, Чапаев және Тайпақ аудандары суға жарып 
қалды. 1967 жылы Қазақ КСР Жоғары Кеңесіне депутаттыққа  
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М. Б. Ықсановтың кандидатурасы ұсынылды. Онымен кездесулер 
өткізілді. Бір кездесуде Жымпиты ауданының тұрғындары ауыз су 
мәселесі туралы айтқан болатын. Осы берген уәдесін көп ұзатпай 
орындап, Жымпиты ауданына су құбыры салынып, осы аймақтыда 
ауыз сумен қамтыған болатын [4, 48–52 б].

М. Б. Ықсанов ғылыми-зерттеу жұмыстарына көп көңіл бөлді. 
Қарашығанақ газ конденсатының елімізге миллиондаған АҚШ 
долларын әкеліп тұруын, дүниежүзіне  біздің даңқымыздың өсуіне 
ықпал еткен де М.Б. Ықсанов еді. Көп сөзді білмейтін, тәртіпті қатаң 
ұстайтын басшы Мұстақым Біләлұлы өз төңірегіне қабілетті, іскер 
адамдардан команда жасақтады. Сонымен қатар, ол қарапайым әрі 
адамды түсіне білетін басшы болды. Көп адам еңбегінің арқасында 
басшылық жұмыстарға көтерілді. 

М. Б. Ықсанов ердің жасы елуге келген дер шағында туған 
жеріне туын тікті. Сөйтіп, елінің алдындағы парызын бірнеше еселеп 
қайтарды. М. Б. Ықсановтың осы он бір жыл ішінде облысымыздағы 
атқарған жемісті еңбегі елге адал қызмет жасай білудің нағыз 
эталоны  десек те артық емес. 

 «Өнер десе өзегін жұлып беретін азамат.»
Өнерге оң қабақ танытқан. Қызылорда облысында «Сыр 

сұлуы», Оралда «Ақжайық»  ән-би ансамбльдерінің дүниеге келіп, 
қалыптасуының негізін қалаған атын өзі қойған. Әуесқойлардың 
көркем өнерін үлкен дәрежеге көтеріп дамытуда Мұстақым 
Біләлұлының сіңірген еңбегі айырықша.Ақжайық ансамбльін жасақтау 
үшін Москва, Алматы қалаларынан белгілі мамандар шақырылды.Бұл 
әйгілі ұжым 1976 жылы дүниеге келді. Осы оқиға өлкеміздің мәдени 
өміріндегі үлкен белес болды. 1977 жылы «Ақжайық» Норвегияға 
сапар шегіп, Скандинавия еліне қазақ өнерін паш етті. «Ақжайық» 
үлгісімен өлкемізде ондаған өнерлі ұжымдар дүниеге келді.

Мұстақым Біләлұлының тікелей қамқорлығымен,барлық аудан 
орталықтарында мәдениет үйлері салынды. Орда, Чапаев, Орал 
музейлері жаңа қонысқа ие болды. Колхоздар мен совхоздарда 
клубтар, кітапханалардың базасы жақсарды. «Өнер десе өзегін 
жұлып беретін» деп жазған болатын Жайсаң аға Ақбаев.

Оралда тарихи- өлкетану музейі және Мәншүк  Мәметованың 
музейі жасақталып ескерткіш орнатылды. Ұлы Октябрьдің  
60 жылдығына әзірлік кезінде Орал телевизия студиясы Москвада 
Орталық Телевидениеден өзінің бір сағаттық бағдарламасын көрсетті. 
Ешбір облыстық телевидениенің бағдарламасын Одақтаық экраннан 
көрсеткен жоқ.Мұстақым Біләлұлының Ықсановтың арқасында 

Орал облыстық телевидение бағдарламсы Мәскеуде көрсетілді. Орал 
телевизия студиясы осы жылдары «Батырдың анасы », «Мәншүк», 
«Әкелер даңқы жолымен», «Председатель», «Чапайдың ізімен», 
«М.Шолохов» тағы басқа кинофильмдер жасады. Ал Мұстақым 
болса, осы фильмдерді шығару кезінде телевиденияға келіп, 
фильмдерді қарап, өз пікірін айтуға уақыт тапты.

Оралда Жұбан Молдағалиев бастаған жазушылар 
одағының,Еркеғали Рахмадиев басшылық еткен сазгерлер 
одағының  Шоқан Уалиханов бастаған сәулетшілер одағының 
көшпелі плеумдары өткізіліп, олардың жұмысына Ықсанов тікелей 
белсенді қатысты. 

Белгілі өнер қайраткерлері Бибігүл Төлегенова, Роза Бағланова, 
Хадиша Бөкеева, Нұрғиса Тілендиев, Шамғон Қажғалиев, Әсет 
Бейсеуов, Серке Қожанқұлов, Ғарифолла Құрманғалиев, Роза 
Рымбаева, Әлібек Дінішев және басқалары облысқа арнайы келіп, 
мұстақым Біләлұлының сый құрмтеіне бөленген. Қазақтың Мұхтар 
Әуезов атындағы академиялық драма театры, Абай атындағы опера 
және балет театры , Құрманғазы атындағы ұлт асаптар оркестрінің 
ұжымдары толық құрамында біздің облысымыздың орталығы мен 
аудандарында болып, өнер көрсетті.

Қорытынды.
М. Б. Ықсановтың облыс экономикасын арттыруда, Орал 

қаласын көркейтуде еңбегі зор. Қорыта айтарым біз Орал халқын 
және өсіп келе жатқан ұрпақ Мұстақым Біләлұлы Ықсановқа дән 
ризамыз,әрі қарыздармыз. Жоғарыда айтылған күрделі құрылыстар 
М. Б. Ықсановтың өз елінің өсіп- өркендеуіне мәдени-әлеуметтік 
жағынан дамуына жан аямай еңбек етіп, ұрпақтары мақтанышпен 
айтып жүретін үлкен мұра қалдырғанын айғақтайды.Облыс игілігі 
үшін еңбек сіңірген жан біздің жүрегімізде мәңгі сақталады. 
«Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйенерге жарар ол», – деп Абай 
атамыз айтқандай Мұстақым Біләлұлы нағыз сүйенерге жараған 
елдің адал ұлы. Өмірден өзі өткенімен, ол кісінің артында өшпес 
өнегесімен жасаған жақсылықтары мәңгілікке қалды. «Ердің атын 
ел шығарады, елдің даңқын ер шығарады деп халқымыз айтқандай, 
Мұстақым атаны еске алу мақсатында көптеген игі істер істелуде. 

Өткен адам болады көзден таса, 
Өлді, өшті оны ешкім ойламаса 
Ол кетсе де белгісі жоғалмайды,
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Керектісін ескеріп, ұмытпаса-  деп ақын айтқандай – халқымыз 

үшін аянбай еңбек етіп- өшпес із қалдырған Мұстақым Біләлұлын 
ардақтап, біз, келешек ұрпақ ұлылардың ұлы істерін ұлықтайық!
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ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ КАЗАХСКОГО ПОСЛА 
ИЗ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

САТТАровА К. С.
ученик 9 класса,  Иртышская СОШ № 1, Иртышский р-н, Павлодарская обл.

КАлАМов ж. А.
учитель истории, Иртышская СОШ № 1, Иртышский р-н, Павлодарская обл.

История Алашского движения находится под пристальным 
исследовательским вниманием широкого круга научной 
общественности, казахстанской интеллигенции, студентов, 
школьников, на международном уровне. Движение «Алаш» и ее 
деятели стали основоположниками станговления национальной 
государственности. В 2017 году к 100-летию движения «Алаш» 
опубликована статья Президента РК Н. Назарбаева «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания». 100-летие 
партии «Алаш» и правительства «Алашорда» широко отметили 
в Турции. Движение «Алаш» – эпохальное явление, рожденное в 
начале ХХ в., центром которого был г. Семипалатинск. Свидетели 
истории – уникальные архивные документы, фотографии, 
которые показывают сложный и тернистый путь движения 
«Алаш». За годы независимости это движение уже перестало 
быть «Белым пятном» нашей истории. Все мы изучаем историю 
и знаем когда и почему началось движение Алаш. Знаем имена его 
основателей, сторонников, участников. Всегда на слуху такие 
славные имена, как Букейханов Алихан, Байтурсынов Ахмет, 
Аймаутов Жусипбек, Дулатов Миржакуп, Жумабаев Магжан, 

Торайгыров Султанмахмут, Тынышпаев Мухамеджан, Шокай 
Мустафа. Деятельность этих людей уже стало классикой 
учебников по истории Казахстана. Их имена увековечены также и 
в художественной литературе, про них снимают фильмы, пишут 
картины, их именами называют улицы городов, школы, дворцы, 
им воздвигают памятники [1, 56 с.]. В своем труде  «В потоке 
истории». Глава государства Н. А. Назарбаев отметил: «Мы должны 
уважать и ценить людей, боровшихся за свободу и независимость 
Казахстана». Участники движения «Алаш» искренне верили, 
что свержение царя принесет казахскому народу долгожданную 
свободу. Люди погибали за идею, но именно они пробудили 
стремление к независимости [2, 27 с.].

В культурном центре Казахстана, городе Туркестане был создан 
Международный благотворительный фонд «Назира Торекулова». 
Также Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
20 января 2003 года учреждена медаль имени Назира Торекулова 
«За вклад в развитие внешней политики Республики Казахстан». 
Бесспорно имя Назира Торекулова с с особенным уважением 
можно отнести  к деятелям Алаш Орды, которые очень много 
сделали для Отечества и народа в начале ХХ века. Занимая высокие 
государственные посты, он принял немало важных решений не 
только по политическим, дипломатическим, но и культурным 
вопросам. За поддержку, которую Назир Торекулов оказывал членам 
алашорды, среди которых Алихан Букейханов, Мыржакип Дулатов, 
Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, братья Досммухамедовы 
его вскоре обвинили в национализме. 17 июля 1937 года он был 
арестован, 3 ноября 1937 года  Военной коллегией Верховного 
суда СССР осужден и сразу расстрелян. Приговор в отношении 
Торекулова 28 ноября 1958 года был отменен, дело прекращено за 
отсутствием состава преступления. Его именем были названы 
школы в с. Шолаккорган, городах Шымкент, Туркестан, Ташкент.

Исследуя материал о деятельности Назира Торекулова, 
нам встретился блог Жанболата Усенова, бывшего сотрудника 
министерства иностранных дел: «Триумф и трагедия казахского 
посла из советского государства. Как история Ближнего Востока 
хотела измениться, но не изменилась». И такие комментарии: 
«Автор, спасибо Вам огромное!!! Мне стыдно за то, что ни 
фамилии, ни имени этого человека я никогда не слышала. Очень 
познавательный пост!», «Спасибо за отзыв! По дипломатическому 
наследию Назира Торекулова проводятся научные конференции, 
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в МИД РК учреждена специальная медаль его имени. Увы, этого 
оказалось недостаточно для широкой популяризации его имени. 
Вот, Таир Мансуров про Торекулова хорошую книгу написал. А 
многие ли из нас ее видели? Надеюсь, в дальнейшем ситуация 
изменится». Нам тоже стало стыдно, обидно, но мы и испытали 
гордость за выдающегося земляка. Изучив материал, мы решили 
внести свой вклад для популяризации имени и деятельности этого 
выдающегося человека. Его жизнь достойна подражания. 

Сталинский период для многих людей того времени является 
сложным. Немалое число выдающихся деятелей, представителей 
интеллигенции так называемой «цвета нации» были уничтожены 
советской репрессивной машиной в годы Большого террора. 
Все тяготы и невзгоды испытал не только казахский народ, но 
и практически все  граждане СССР.  В Союзе в 30-е годы были 
расстреляны более семи миллионов человек. После окончания 
февральской революции 1917 года выдающиеся представители 
казахской интеллигенции стали более активно подниматься вопросы 
о создании казахской автономии или даже государственности. 
С развитием периодической печати в колониальной окраине 
появлялись газеты и книги на казахском языке. Раннее многие 
представители казахской передовой интеллигенции получили 
хорошее образование в лучших высших учебных заведениях 
Российской империи. Кроме западного образования на казахов 
немалое влияние оказывало развитие национальных движений 
Востока. В 1917 году после завершения февральской буржуазной 
революции создается партия «Алаш», лидером и председателем 
которой становится Алихан Букейханов. Первые же 1920-е годы 
против образованных представителей коренной национальности  
начались гонения. Среди не менее известных людей, убитых в годы 
террора был и Назир Торекулов. После уничтожения основной части 
интеллигенции в 1937–1938 годах, казахская письменность была 
переведена с латиницы на кириллицу, неудевительно, что на тот 
момент уже некому было протестовать против данного решения.

В первой половине ХХ века Торекулов проявил себя как 
выдающийся просветитель, издатель, редактор и ученый-лингвист. 
Очень велик вклад Назира Торекулова как председателя всесоюзной 
Комиссии по новотюркскому алфавиту в переводе тюркской 
письменности с арабского алфавита на латиницу. Он был одним 
из немногих людей, который занимался проблемой латинизации 
тюркской письменности, являлся автором проекта нового, более 

усовершенствованного тюркского алфавита (1923–1928). Делегат 
1-го тюркологического съезда в Баку в 1926 имевшего статус 
Всесоюзного. Под его началом, а в дальнейшем и руководством 
Центральным издательством в 20-х годах  было выпущено около 
60 млн. оттисков учебной, политической, научно-популярной, 
художественной литературы, наглядных пособий, публицистики на 
50-ти языках мира. В 1928 г. Центральное издательство выпустило 21 
периодическое издание на 12 языках. Будучи делегатом І Всесоюзного 
съезда учителей 1925 года Назир Торекулов в своем выступлении 
на съезде поднял вопросы развития национальных культурно-
просветительных учреждений, расширения доступа женщин к 
образованию, строительства школ для представителей коренной 
национальности во всех регионах страны, создания специальных 
профессиональных технических и сельскохозяйственных школ. 
Данные вопросы с поддержки делегатов были внесены в резолюцию 
съезда. Лишь в период независимости имя Назира Торекулова заняло 
свое достойное место в рядах тех, кто объединял тюркский мир. Ведь 
ещё тогда, на съезде тюркологов в Баку Назир Торекулов в числе 
других филологов поднимал вопросы перехода казахского языка на 
латиницу. Тогда по идеологическим соображениям реализовать эти 
идеи было невозможно. Но история возвращается к своим истокам. 
Его деятельность сравнима с деятельностью казахского просветителя  
И. Алтынсарина. И мы такого не знали! Теперь знаем и хотим донести 
это до широкого круга тех, кто ещё не знает об этом.

Переход на латинскую графику начался еще в 1918 году. В 
тот период существовало более 70 тюркских народов, которые 
начали планово переходить на латинскую графику. Таким образом 
в 1924 году это новшество пришло и в Казахстан. Однако со 
стороны казахского народа было много возражений. Свои проекты 
латинского алфавита предложили известные общественные деятели 
и языковеды Казахстана и среди них был и Назир Торекулов.

В городе Шымкент провели вечер памяти посвященный 
Назиру Торекулову под названием «Азамат. Күрескер. Дипломат». 
Алашсоветскому государственному, партийному и общественному 
деятелю, полномочному представителю Советского Союза в 
Королевстве Саудовская Аравия, издателю, редактору, лингвисту и 
публицисту Назиру Торекулову исполнилось бы 129 лет. Выдающийся 
дипломат, оставивший неизгладимый след в истории Казахстана и 
повлиявший на становление государственности начала ХХ века, он 
прожил всего 45 лет, был обвинен национализме (пантюркизме), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
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репрессирован а в дальнейшем и расстрелян. Назир Торекулов в 
совершенстве знал тюркские языки такие как казахский, узбекский, 
татарский, турецкий а также русский, французский и немецкий 
язык персидский и арабский, выделялся как историк, экономист, и 
публицист, так как был редактором нескольких газет и журналов и 
активно публиковался. Немаловажно также то что, только благодаря 
Торекулову, который работал в Москве в издательстве народов 
Востока, представители тюркской интеллигенции имели возможность 
публиковаться в центральном издательстве.

Хотелось бы заметить, что Торекулов, в отличие от многих 
руководителей, которые после прихода к власти Советов стали косо 
поглядывать на религию, размышлял о влиянии ислама на историю 
человечества. В годы работы на посту председателя Туркестанского 
ЦИК он прилагал все усилия для достижения разумного компромисса 
в отношениях советской власти и традиционной религии. В начале 
двадцатых годов Н. Торекулов издал указ, объявивший три дня 
Курбан айта – почитаемого мусульманского праздника – выходными.

Имеется довольно много исторических фактов свидетельствующих 
о Назире Торекулове  как о величайшем просветителе, ученом-
лингвисте, издателе, редакторе, но ведь он ещё был и не менее 
выдающимся дипломатом. Влиятельный сановник и доверенное 
лицо короля пришел лично проводить советского полпреда – знак 
наивысшего почтения от династии, которого раннее не удостаивались 
дипломатические представители других стран. Это был миг 
триумфа Назира Торекулова – первого казаха, ставшего послом 
Советского Союза и добившегося на этом посту потрясающих 
результатов. Здесь речь идёт о деятельности Назира Торекулова на 
посту полпреда СССР в Королевстве Саудовская Аравия. Воистину, 
талантливый человек, талантлив во всём! Ещё в юности, обучаясь в 
Московском коммерческом институте, он сумел блеснуть талантами 
и предрасположенностью к изучению иностранных языков. В 1916 
году он создает подпольное общество «Еркін дала» (Вольная Степь), 
основным предназначением которого должна была стать национально-
освободительная борьба за независимость Туркестана. В 1918 году 
Торекулов добровольцем вступил в Красную армию. Он был членом 
Реввоенсовета Туркестанского фронта, секретарем ЦК ВКП (б) 
Туркестана, членом Среднеазиатского бюро ВКП (б). За три коротких 
года деятельный и решительный Назир взобрался на пик своей 
политической карьеры – в 1921 году он становится председателем ЦИК 
Туркестанской АССР, то есть фактическим руководителем большей 

части современной Средней Азии. В должности главы центрального 
исполкома Туркестана он стал преемником знаменитого Турара 
Рыскулова. В современных учебниках по истории Казахстана о роли 
Т. Рыскулова говорится, поэтому его имя хорошо знакомо, что касается 
Назира Торекулова то мы об этом только узнаём.

Рисунок 1 – Эмир Фейсал и дипломаты. 
Назир Торекулов, по традиции, по правую руку

Благодаря стараниям первого казаха на посту полпреда 
СССР, Саудовская Аравия готовилась войти в зону советского 
влияния, но изменить историю не удалось. Саудовская Аравия уже 
полным ходом готовилась всерьез и надолго войти в зону влияния 
советского государства и, возможно, направить всю будущую 
историю Ближнего Востока по другому пути. Однако в 1936 году 
эффективного полпреда внезапно отзывают обратно в Москву и 
включают в список  кадрового резерва НКИД. Немного позднее 
его возьмут сотрудники НКВД – начинались сталинские чистки 
во внешнеполитическом ведомстве, наступал 37-й год. Трагично, 
что ни таланты, ни заслуги перед народом и Отечеством не спасли 
цвет нации от репрессий. А заслуги Назира Торекулова и на этом 
поприще были бесспорно высокие.

Назира Торекулова назначили полпредом СССР для 
установления дипломатических связей с Королевством Садовская 
Аравия. За почти 8-летний период работы в Саудовской Аравии, 
Торекулов сумел заручиться особым расположением со стороны 
короля, членов его семьи и ближайшего окружения. Сразу по 
приезду в страну, он взялся за изучение арабского языка и довольно 
быстро изучил его, чем выгодно отличался от многих послов 
западных стран, например Англии и Франции, которые не могли 
вести переговоры без услуг переводчика. В последующие годы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
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Назир Торекулов зарекомендует себя как авторитетный дипломат, 
вхожий в любые кабинеты королевства. В довольно короткие 
сроки (к 1930 году) он становится «дуайеном», то есть старшиной, 
дипломатического корпуса в Хиджазе. Об этом он пишет наркому 
иностранных дел Литвинову: «Исторический спор с англичанами 
из-за старшинства в дипкорпусе считается законченным в нашу 
пользу… На официальных торжествах я занимаю первое место, 
Риан (британец) – второе, французский поверенный в делах 
м-сье Мегре – третье, Айноль-Мольк (перс) – четвертое… Риан 
держится по отношению ко мне весьма корректно, обращаясь 
ко мне, как к старшине». В 1931 году Торекулов подготовил и 
реализовал «бензиновую сделку» – первый контракт на поставку 
в Саудовскую Аравию 100 тысяч «ящиков» нефтепродуктов. В 
этом, как сейчас бы сказали “тендере”, советский Нефтесиндикат 
выиграл и у англичан, и у американцев, и у голландцев. Сильный 
удар по западному, особенно британскому влиянию в Аравии! 
Тогда же удалось отменить действовавший в отношении Советского 
Союза дискриминационный торговый режим и запрет на 
официальное торговое представительство. Всё это свидетельствует 
о многосторонней, выдающейся личности.

Рисунок 2 – Принц Фейсал и дипломатический корпус в Джидде. 
Торекулов заметен и уверен в себе

Назир Торекулов является первым казахом дипломатом 
высшего ранга, представлявшим Советское государство на 
Востоке. Он смог установить теплые, доверительные отношения с 
представителями Саудовского королевства. Когда Абдель Азиз ибн 
Сауд (основатель и первый король Саудовской Аравии (1932–1953), 
узнал о расстреле  Торекулова то он отказался принимать любого 
другого полпреда СССР. Дипломатические отношения с Саудовской 

Аравией были восстановлены только по прошествии почти 50 
лет 17 января 1990 года. На Востоке Назир Торекулов проводил 
очень кропотливую и тонкую политику, но в тот период Советская 
верхушка была занята иными вопросами, и не обратило внимание 
на Восток, и этим успешно воспользовались англичане и французы.

«Мы можем определенно сказать, – пишет Н. Назарбаев в книге 
«В потоке истории», – что деятельность казахских интеллигентов 
первой половины XX века, сопряженная со страшными личными 
трагедиями, современна не только по своему концептуальному 
уровню, что само по себе уникальное явление, но и по своему 
гражданскому и культурному уровню». Как точно эти слова 
характеризуют Назира Торекулова. Всю свою жизнь Назир 
Торекулов посвятил служению родной стране, стал выразителем 
дум и чаяний казахского народа, его рупором и совестью.
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Бүгінде егеменді ел болған Қазақстан жаһандану дәуіріне 
аяқ басып, замана дәуірімен бірге ел, оның тарихы, жады қайта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B7_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://liter.kz/
http://tarih-begalinka.kz/ru/history/collectivization/figures/kozhanov/
http://tarih-begalinka.kz/ru/history/collectivization/figures/kozhanov/
http://www.kstu.kz/
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түлеп, танымы жаңа мазмұнға ие болуда. Еліміз өткен өміріндегі 
құндылықтарды түгендеп, ұлттық тарихын қайта қарап таразылау, 
оның сабақтары мен үлгілерін жұртшылыққа таныту мүмкіндігіне 
ие болып отыр. Ал осы құндылықтарымыз бен ұлттық тарихымызды 
жұртшылыққа танытар, болашаққа жеткізер тағылымды тәрбие орны 
− мұражай болып табылады. Осы орайда киелі Кереку топырағында 
орын теуіп, өлкенің тарихын зерттеп, кешегі тарихты боямасыз сол 
қалпында көз алдыңа әкеліп, өткен өмір мен бүгінгі күнді жалғаушы 
көпір – Павлодар қаласындағы «Ertis» мультимедиялық мұражайының 
алар орны ерекше. «Ertis» млуьтимедиялық мұражайының 
ашылғанына көп уақыт болмады, мұражайдың тарихы, құрылысы, 
ерекшелігі, ондағы экспонаттар, мұражай залдары көп адамдарға 
таныс емес. Жаңа ашылған мұражай болғандықтан, мұражайды 
зерттеу жұмыстары күні бүгінге дейін жүргізілмеді. Сондай-ақ қазіргі 
әлемдегі орын алып жатқан пандемияға байланысты, музеймен 
танысу қиынға соғып тұр. Сол себепті мұражайды көпшілікке 
таныстыру жолы ретінде мұражай сайтын әзірлеуді жөн көрдік.

Біздің жұмыстағы мақсатымыз – мұражайды еліміздің 
өзге өңірлеріндегі және шетелдік мұражайлармен салыстырып,  
ерекшелігін  қолданысқа ыңғайлы сайт арқылы таныту.  

Аталған мақсатқа жету жолында төмендегі міндеттерді шешу 
жобаланып отыр:

– қазіргі мәдениеттану ғылымындағы «мұражай» тақырыбын 
зерттеуге бағытталған теориялық тұжырымдарды қарастыру; 

– заманауи әлемдегі мұражайдың рөлін айқындау;   
− «Ertis» мультимедиялық мұражайының құрылу тарихына 

шолу жасау;
− мұражайдың құрылымдық ерекшелігін анықтау;
− мұражайдағы мультимедиялық жабдықтардың мүкіндігімен 

таныстыру;
− мұражай экспонаттары жайлы ақпараттарды іріктеу; 
– мұражайды көпшілікке таныстыру жолы ретінде «Еrtis» 

мультимедиялық мұражайының сайтын әзірлеу.
Қай халықтың, қай елдің болмасын мәдениет деңгейі мұражай 

арқылы анықталары хақ. Алғашқы «музей» термині Ежелгі 
Грециядан өз бастауын алады. Грек философтарының ерекше 
салтанатпен безендіріліп, жиын жасауға арналған сәнді ғимараттары 
антика дәуірінде «мусейон» немесе «музалар храмы» деп аталған. 
Ал, біздің қоғамымызда бүгінгі ғылымда қалыптасқан «музей» 
ұғымына, оның негізгі талаптарына анағұрлым жақынырақ мәдени 

орындар XV–XVIII ғасырларда Еуропа елдерінде ашыла бастайды. 
Мұражайдың қай түрі болмасын өткенді есте сақтаумен қатар 
кейінгі ұрпаққа жеткізуді мақсат тұтады. Дүние жүзіндегі өзге 
халықтар секілді біздің де халқымыздың өткен жолы, тарихы бар. 
Көнеден қалған белгі бар. Ата-бабамыз өмірден өткенімен, олардан 
қалған игі із бар. Сол белгілер мен мұраларға қарап, қазақ даласы 
толған көне ескерткіш деуге де болады [1].

Қазіргі уақытта мұражай рухани өмірдің тұрақты факторына, 
тарихи-мәдени мұраны іріктеу, атрибуциялау, сақтау және 
экспонаттау орталығына, тарихи сана мен адамгершілік-
эстетикалық мәдениетті қалыптастыру институтына айналды. 
Қазіргі заманғы мұражай мәдениеттің пайда болу, қалыптасу және 
даму тарихын зерттеуде, ретроспективті ақпаратты таратуда, білім 
беру қызметінің мазмұны мен формаларын байытуда ерекше орын 
алды. Миллиондаған адамдар үшін бұл еркін, рухани бай ойын-
сауықтың ажырамас элементі, өткен және қазіргі кездегі сирек 
кездесетін адамдармен қарым-қатынас құралы.

Ұрпақтар сабақтастығын сақтаудың басты миссиясын 
мұражайлар атқарады. Жұртшылық үшін өскелең ұрпаққа Отанға 
деген сүйіспеншілік сезімін, оның тарихына құрмет сезімін дарыту 
аса маңызды болып табылады. Мұражай жастарды патриоттық 
тәрбиелеудегі басты байланыстардың бірі болып табылады.

Мұражайлар мұражай коллекцияларын түсіндіру, ежелгі 
заттарды сақтау және тарихи-мәдени мұраны насихаттау арқылы 
қоғамның мәдени-ағартушылық өмірінде үлкен рөл атқарады. Қазіргі 
уақытта Инновациялық технологиялар мұражайлардың қызметін 
сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Музей коллекцияларының 
ақпараттық каталогтарына көшу музейдің деректер базасымен 
жұмыс істеу, қорларға қол жеткізу, экспонаттар туралы қажетті 
мәліметтерді жинау үшін кең мүмкіндіктер ашады. Компьютерлік 
технологиялар мен интернеттің дамуымен виртуалды мұражайлар 
сияқты жаңа формалар пайда болды. Мұның бәрі мұражайлардың 
дәстүрлі формалары мен қызметі аясында жас ұрпақты жаңа бағытта 
және жаңа мүмкіндіктермен тәрбиелеу бойынша танымдық-білім 
беру қызметін дамытуға ықпал етуі керек [2].

Қазақстанның өткен ғасырлардағы тарихын патша үкіметінің 
отарлау саясаты және кеңестік жүйемен байланыстырсақ, әрине, 
Ресей ғалымдарының еңбектерінен де Қазақстан мәдениетінің 
тарихы мен мұражай ісіне қатысты мәліметтер алынып, ғылыми 
айналымға қосылды. Қазақстан мұражай ісінің қалыптасуы мен 
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дамуы жайында құнды мәліметтер қалдырған М. Е. Массон,  
А. С. Махонин, Л. Ф. Семенов, А. А. Адрианов, А. М. Жиреншин 
еңбектері, республикадағы мәдени құрылыс және мемлекеттік 
саясат мәселелері төңірегінде жарыққа шыққан Н. Жангелдин,  
А. Ж. Жөкібаев, К. Канапин, Р. Б. Сүлейменов, Х. И. Бисенов,  
Е. С. Исмаилов, Г. С. Сапарғалиев туындылары, тәуелсіздік 
алғаннан кейін мәдениет тарихын жаңа методологиялық ұстанымдар 
негізінде қарастырған Х. М. Әбжанов, Қ. Ә. Ахметов, Н. Әлімбай,  
А. Т. Капаева,С.З. Баймағамбетов т.б. ғалымдардың еңбектерін 
атауға болады. Мұражай ісінің теориялық-методологиялық негізін 
және тарихын зерделеуде В. К. Гарданов, А. Б. Закс, Д. А. Равикович, 
А. М. Разгон, В. Н. Игнатьева, О. В. Ионова, Н. С. Зузыкина 
еңбектерінің маңызы зор. Сонымен қатар Қазақстандағы алғашқы 
және өлкетану мұражайларының пайда болуы мен қалыптасуы 
туралы бірқатар еңбектер бар. А.Ибраеваның «Қазақстандағы музей 
ісі: қалыптасуы мен дамуының тарихи тәжірибесі (1831–2006 жж.)» 
және «Алғашқы музейлердің коллекциялық қорының қалыптасуы» 
атты еңбектерінде Қазақстандағы алғашқы мұражайлардың 
қалыптасуы тарихы туралы көптеген мәліметтер бар [3].

Павлодар қаласындағы «Ertis» мұражайының құрылысы 2018 
жылдың тамыз айында басталды. Тапсырыс беруші – «Павлодар» 
корпоративтік әлеуметтік даму қоры. Ғимарат Еуразиялық  (ERG) 
тобының демеушілігімен және облыстық бюджет есебінен салынды. 
Мұражай 2020 жылдың желтоқсанында ашылды. Мұражай 
Павлодар облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі 
басқармасының «Г.Н. Потанин атындағы Павлодар облыстық 
тарихи-өлкетану мұражайы» КМҚК-ның ведомстволық бағынысты 
ұйымы болып табылады.

Мұражай ауданы 2428 шаршы метр, мұнда бір уақытта 
алты жүз адамға дейін орналаса алады. Оның бірегейлігі – 
бұл мультимедиялық болғаны. Мұражай мультимедиялық 
жабдықтармен: real-book кітабы, touch ақпараттық тақтасы және 
заманауи қондырғылармен  жабдықталған. Мультимедиялық 
жабдықтың  міндеті − келушілерге  негізгі экспозицияға кірмеген 
ақпаратты  статистикамен, фотосуреттермен тереңірек танысуға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар, музей эстетикалық, көркем-
безендіру және танымдық сипаттағы функцияларды атқарады [4].

Мұражай экспозициялары уақыт талабы бойынша 
мультимедиалық технологиялар есебінен оңай игерілетін ақпаратқа 
толы. Экспозициялар Жердің геологиялық тарихы, Павлодар 

облысының физикалық географиясы, оның минералдары мен 
пайдалы қазбаларының алуан түрлілігі, табиғат пен су ресурстары, 
тарихқа дейінгі өсімдіктер мен жануарлардың алуан түрлілігі, 
әртүрлі археологиялық дәуірлердегі ежелгі қоныстардың тарихы 
сияқты ірі бөлімдерді қамтитын 9 залда орналасқан. Мұнда 
«Геология», «Антропология», «Қазқонақ», «Неоген кезеңі», «Ежелгі 
флора мен фауна», «Ұлы даланың Ұлы тұлғалары», «Ежелгі 
археология», «Ортағасырлар  тарихы», «Көрме» залдары ұсынылған.

Бірінші қабатта көрме залдары, қимақ жауынгерінің 
экспозициясы, сондай-ақ әкімшілік және қосалқы үй-жайлар 
орналасқан. Қор қоймасын, қалпына келтіру зертханасын 
орналастыру жоспарда бар.

Екінші қабатта көрме залдары, планетарий, қазіргі табиғатқа 
арналған экспозиция, әлемге әйгілі «Гусиный перелет» 
палеонтологиялық ескерткішінің реконструкциясы орналасқан.

Cайт беттерін төменде ұсынамыз:

                                                                                                                                    
Сурет 1

Сурет 2 
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Сурет 3

Сурет 4

Сурет 5

Мұражай сайтын жасау барысында жинақтап, іріктеген 
ақпараттардың барлығын қолдануға тырыстық. Жинақтаған 
ақпараттар негізінде сайтта басты бет, мұражай туралы, 
экспозициялар, фотогаллерея, жаңалықтар, қонақ кітапшасы 
бөлімдері жасалды. Әр бөлімде суреттермен қоса мәтін түріндегі 
ақпараттар берілген. Бұл мәліметтер «Ertis» мультимедиялық 
мұражайымен толық танысуға мүмкіндік береді.  

Ғылым тек қана бір адамның пікірімен емес, толассыз даулар 
мен мыңдаған шешімдерден тұратыны бәрімізге белгілі. Бір ғана 
біздің шағын зерттеу жұмысымызбен алға қойған мақсатымыздың 
да арнасы тарылып тұр. Бұл үлкен жұмыстың кішкене бастамасы 
секілді жұмысымыз өзеннің басындағы алғашқы бұлақтардың 
біріндей болмақ. Дегенмен шағын жұмысымыз арқылы еліміздің 
мәдени саласына үлес қостық деп сенеміз. 
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ВОЛОНТЕРСТВО – ПРОСТРАНСТВО 
НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СулейМеНовА А. ж. 
ученик 9 класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

СулейМеНовА А. ж.
ученик 7 класса, Гимназия № 3 для одаренных детей, г. Павлодар

Деятельность волонтеров обусловлена их возрастающим 
значением для казахстанского общества. По словам К. Токаева, «Год 
волонтера открывает новые возможности и новые перспективы». 
В настоящее время активно изучаются особенности волонтерской 
деятельности среди молодежи. Нам бы хотелось показать, что 
школьники тоже могут заниматься волонтерской деятельностью. В 
настоящее время тема волонтёрства (добровольчества) приобретает 
большую популярность, поскольку участие в социальном служении 
детей и молодёжи рассматривается как одно из основных направлений 
внеучебной деятельности в образовательных учреждения [1, с. 23].

file:///D:/%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/%d0%a8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bc%201%20-%204/%d0%a2.4/36%20%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%20%d0%b8%20%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%2b/<2212>%20https:/multiurok.ru/files/mu-razhai-khalyk-t-rbiiesinin-shiezhiriesi.html
file:///D:/%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%bf%d0%b0%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5/%d0%a8%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%20%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bc%201%20-%204/%d0%a2.4/36%20%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%20%d0%b8%20%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%b2%2b/<2212>%20https:/multiurok.ru/files/mu-razhai-khalyk-t-rbiiesinin-shiezhiriesi.html
https://studbooks.net/680161/kulturologiya/rol_muzeya_obschestve%20
https://infourok.ru/ilimiizdenis-zhmisini-tairibi-tarihi-mdeni-mrani-satauda-mraat-pen-mrazhaydin-izmeti-2744908.html
https://infourok.ru/ilimiizdenis-zhmisini-tairibi-tarihi-mdeni-mrani-satauda-mraat-pen-mrazhaydin-izmeti-2744908.html
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Нам думается, что начинать заниматься волонтерской 

деятельностью надо уже в школе. И чем раньше, тем лучше. Ведь 
именно в детстве  закладываются фундаментальные качества 
личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, 
нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремлённость 
[2, с. 38]. На собственном примере мы поняли: волонтерство 
открывает для любого человека большие возможности. Как сказал 
наш Президент: «Год волонтера открывает новые возможности для 
всех нас». Помимо того, что вы помогаете другим, дарите свое тепло, 
доброту, время, волонтерство еще предоставляет возможности 
молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал. 

Поэтому мы решили обобщить свой опыт патриотической 
волонтерской деятельности и рассказать об этом другим 
ребятам. Ведь чем больше наших сверстников будут вовлечены в 
волонтерскую деятельность нашей области и страны, тем лучше и 
добрее станет наш мир.

Патриотическое волонтерство – это добровольческая 
деятельность, направленная на патриотическое воспитание и 
сохранение исторической памяти [3]. Для нас патриотическое 
волонтерство очень важно, потому что трое наших прадедов были 
участниками Великой Отечественной войны: Сулейменов Жуматай 
воевал на Волге, Филатов Валентин Михайлович сражался на 
Курской Дуге и был тяжело ранен, Гузей Трофим Васильевич погиб 
под Москвой. Наша семья бережно сохраняет военные документы, 
наградные листы, письма треугольники, боевые награды – это наш 
семейный архив. Мы не только рассказываем о судьбах наших 
прадедов школьникам и показываем наши реликвии, но и занимаемся 
исследовательской работой, изучая поисковые сайты «Память 
народа», «Подвиг народа», «Мемориал», созданные Министерством 
Обороны Российской Федерации. На встречах и мероприятиях 
в нашей гимназии, в областном Дворце школьников, в музеях 
Воинской Славы, в музее Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. на Поклонной Горе в г. Москве, на праздновании Дня Победы 
в городе-герое Севастополе, в международном детском центре 
«Артек», во всероссийском детском центре «Орленок» и еще в очень 
многих городах и образовательных и культурных учреждениях мы  
открываем для себя новые страницы истории нашей Родины, наших 
стран, наших братских народов – России и Казахстана.

В мае 2018 г. мы стали участниками Международной детской 
военно-исторической Ассамблеи «Вечный Огонь» в МДЦ «Артек», 

где около 4500 детей из 48 стран мира приняли Декларацию «Дети 
за мир», в которой заявили всем взрослым, что дети хотят жить 
в мире. Наша смена называлась «История нашей Победы», и эту 
историю мы узнали на многочисленных экскурсиях, встречах, 
семинарах, уроках мужества, квестах, просмотрах и обсуждениях 
новых кинофильмов, походах к местам сражений, узнали из уст 
наших сверстников из других стран. Мы очень подружились друг 
с другом и поняли, что нам нечего делить, что вместе – мы сила, 
как и наши прадеды, победившие фашистов.

Приехав из Артека, где все участники Ассамблеи были 
объявлены Послами мира в своих странах, стали выступать в музеях, 
летних детских лагерях, школах города, Дворце школьников, в 
Доме Дружбы, библиотеках, в реабилитационном центре «Самал» 
и др. Мы рассказывали ребятам о детской миротворческой акции 
и Декларации «Дети за мир», которую приняли в МДЦ «Артек» 
вместе с детьми из 48 стран мира, об экскурсиях в музеи, о встречах 
с ветеранами, об истории нашей Победы. 

29 сентября 2018 г. по приглашению Совета Ветеранов и СШ  
№ 1 г. Фрязино Московской области мы побывали на торжественном 
мероприятии, посвященном памятной дате: высадке 3-й и 5-й 
Гвардейских десантных бригад в 1943 году на правом берегу 
Днепра. Мы узнали об одной из трагических страниц Великой 
Отечественной войны, слушали рассказы десантника этой бригады 
– ветерана Великой Отечественной войны С. Жукова, знакомились с 
экспонатами школьного Музея Воинской Славы СШ № 1 г. Фрязино, 
участвовали в концерте, рассказали российским школьникам о 
детской миротворческой акции и объявили старт нашему новому 
проекту: «Маршрут «Победа» – Истории ожившие страницы. 
1945–2020». А еще мы увидели, как бережно российские дети  хранят 
память о своих прадедах – участниках Великой Отечественной войны.

23 октября 2018 г на базе Дворца школьников имени  
М. М. Катаева состоялась международная акция «Дети за 
мир», на которой мы огласили детскую декларацию из Артека. 
Активисты «Жас Үлан» Павлодарской области поддержали акцию 
и собрали более тысячи подписей в своих районах под детским 
миротворческим документом. Так нашу акцию подхватили 
сверстники всей  республики. Проведение Международной акции 
«Дети за мир!» - это наш общий вклад в дело мира в нашей стране.

8 ноября 2018 г. Карагандинский государственный технический 
университет и Международное антиядерное движение «Невада-
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Семипалатинск» провели Международный молодежный 
антиядерный форум «Эстафета мира – молодым», в котором мы 
приняли участие как представители Международного движения 
«Дети – Послы мира». На форуме мы увидели реальные  съемки 
атомных взрывов на Семипалатинском полигоне и их последствия. 
Мы тоже выступили и заявили взрослым от имени детей: «Мы хотим 
жить в мире! Мы не хотим войны!».

13 февраля 2019 г. мы посетили Выставку плакатов в Измайловском 
дворце-музее г. Москвы. Мы впервые увидели настоящие плакаты, 
которые видели только в фильмах и наяву, почувствовали атмосферу 
военной Москвы и патриотизм советских воинов.

3 апреля 2019 г. приняли участие в тематической смене 
по русскому языку в ВДЦ «Орленок» на Черном море. В музее 
«Орленка» мы увидели экспонаты, посвященные участникам 
Великой Отечественной войны и узнали о Герое Советского Союза 
М.Чечневой, которая была летчицей и сражалась в известном полку, 
названном фашистами «Ночные ведьмы».

22 апреля 2019 г в Москве проходил Всероссийский творческий 
конкурс «Спасибо маленькому герою». Мы тоже участвовали в этом 
конкурсе с рассказом о своем прадеде Филатове В. М. – участнике 
Великой Отечественной войны. 

2 ноября 2019 г. в школе поселка Ленинский г. Павлодара 
я (Альвина) выступала перед родителями с рассказом о своем 
проекте «Спасибо деду за Победу», о работе над ним, о сборе 
материалов, о работе с поисковыми сайтами, на которых можно 
найти информацию о своих родных – участниках Великой 
Отечественной войны. Взрослые очень внимательно слушали 
о работе над исследовательскими проектами, интересовались 
информацией о поисковых сайтах. Это был мой маленький вклад 
в патриотическую работу.

В проекте Общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России» под 
председательством Василия Ланового, я (Альвина), исследуя 
поисковые сайты «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал», 
разыскала Дневник боевых действий 217 Гвардейского 
Артиллерийского полка. В нем  воевал мой прадед гвардии 
лейтенант Филатов Валентин Михайлович. 30 июля 1943 года в 
тяжелом бою он был ранен осколком мины в голову и навсегда 
стал инвалидом Великой Отечественной войны. По этому военному 

документу я узнала о последнем  бое прадеда, о мужестве и героизме 
его товарищей, защищавших свою Родину. 

В мае 2020 г. в условиях карантина по короновирусу в социальных 
сетях мы запустили онлайн-концерт со своими выступлениями ко 
Дню Победы. Наши выступления с песнями о войне и мире получили 
широкий отклик среди интернет-сообщества. Люди ставят лайки и 
пишут очень теплые комментарии до сих пор, то есть наш концерт 
продолжается во времени. Значит, наши песни нужны, их слушают, 
любят и отправляют по интернету своим друзьям и близким. Это очень 
приятное и ценное для нас признание нашей волонтерской работы  [6].

21 сентября 2020 г. мы приняли участие в патриотической акции: 
на территории  Музея Воинской Славы г. Павлодара вместе с другими 
участниками высадили 75 саженцев маленьких елей в честь 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

15 сентября 2020 года был дан старт акции «Дети за мир» с 
международным участием в Инстаграме  под хэштегом #deti_za_mir  
под девизом «Все флаги в гости будут к нам» с предложением 
разместить детское фото улыбающегося ребенка с флагом своей 
страны, приуроченного к Международному Дню мира 21 сентября. В 
акции приняли участие дети из Казахстана, России, Канады, Таиланда. 
Своей акцией они заявили взрослым: «Мы хотим жить в мире!» 

Мы провели еще много встреч, уроков мужества, уроков мира, 
стали участниками онлайн-проектов, вахт памяти, акций –  и вместе 
с другими детьми прокладывали свой путь – путь мира.  Таким 
образом, мы пытаемся донести свои миротворческие идеи  до детей 
всей планеты.

В 2020 г за проделанную патриотическую и миротворческую 
работу мы стали Лауреатами Всероссийской Инициативы «Горячее 
сердце» и были представлены к награде - Нагрудному знаку 
«Горячее Сердце». Всероссийская общественно-государственная 
инициатива направлена на создание условий для проявления 
социально-значимой общественной активности молодежи.

В 2020 году  Инициатива «Горячее сердце» впервые прошла 
с международным участием. В Почетную книгу вошли истории 
17 лауреатов из девяти иностранных государств: Монголии,  
Республики Абхазии, Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Сербия,  Республики 
Таджикистан, Республики Южная Осетия, Чешской Республикии,  
в том числе и наша история – Путь мира.

Чтобы узнать, как  мои сверстники относятся к волонтерскому 
движению, знают ли они, что это такое, в чем преимущество работы 
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в данном движении  для обычног школьника, мы разработали 
анкету с вопросами и раздали ее старшеклассникам в своей 
школе. Ответы были разные, но общее было одно: современная 
молодежь школьного возраста не в полной  мере представляет 
себе волонтерство. В основном данная общественная деятельность, 
по их мнению,  сводится  к проведению  благотворительных  
мероприятий  в школе, сбор помощи больным детям. Но ведь это 
не так! Пространство волонтерства для школьников огромное. Это 
и участие  в патриотических акциях и движениях, миротворческих 
и экологических форумах и многое, многое другое.

Диаграмма – 1

Диаграмма – 2

Диаграмма – 3

Подводя итог своему волонтерскому опыту, мы хотим 
признаться, что довольны своей работой и самими собой. 
Волонтерство, по нашему мнению, – большой вклад в фундамент 
будущего. Кроме того, мы считаем, что таким добровольцем может 
стать каждый, нужно только захотеть! Совершая всевозможные 
добрые дела, мы получаем знания, жизненный, а иногда 
и профессиональный опыт, разные навыки и, разумеется, 
положительные впечатления. Так давайте вместе найдем время на 
такие замечательные дела, и, наверняка, этот мир станет лучше, 
чище и добрее!

Подросткам, стремящимся сделать свою жизнь интересной, 
насыщенной, приносящей пользу, стоит попробовать принять 
участие в волонтерской работе. Возможно, это тот путь, который не 
только наполнит их жизнь новым смыслом, но и навсегда определит 
жизненные установки, идеалы и принципы.
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2 Мирошниченко А. Е. Волонтерское движение как форма 

социализации школьников – Внешкольник.- 2018.- № 3(183). – С. 38-45
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сы «ҰЛЫ ДАЛА» ЖАБЫҚ ҚАЛА ЖОБАСЫ

ТӘжібАев ж. М.
12 сынып оқушысы, ФМБ  Назарбаев Зияткерлік мектебі, Нұр-Сұлтан қ.

ТургАНбАевА А. о. 
тарих пәнінің мұғалімі, ФМБ  Назарбаев Зияткерлік мектебі, Нұр-Сұлтан қ.

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Еуразия жүрегінде» кітабында: 
«Астананы көшіру Қазақстанды жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде 
орнықтыруда зор рөл атқаратынына сенімді болдым», – деп 
жазған еді [1, 25 б].  Қысқа уақыт ішінде Елбасымыздың  еркінен 
туған жаңа Елорда жас мемлекеттің тәуелсіздігі мен жаһандық 
табысының символына айналды. Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың: «Астана – Елбасының 
перзенті. Ол – Ұлт көшбасшысы, мемлекет құрушы әрі ғажайып 
қала – Астананың рухани әкесі, архитекторы», – деген сөздері 
көңіл тербейді [2].  Елбасының ерік-жігерінің арқасында дүние 
жүзіндегі таңдаулы құрылыс туындылары салынды. «Тұңғыш 
Президент» кітапханасы, «Бәйтерек» монументі, «Астана опера» 
театры, «Ұлттық мұражай», «Шабыт» өнер академиясы, «Астана 
арена» стадионы, «Хан Шатыр» сауда-ойын сауық кешені, тағы 
да басқа ғимараттар. Болашақта да елдіктің ерен Елордасы  Нұр-
Сұлтан  жаһандық деңгейде  үлгі болу керек. Бұл мақсатқа жету үшін 
жаңа үлгідегі жобаларды жүзеге асырудың  маңызы өте зор. Осы 
тақырыпты зерттеудің  мақсаты – Астананы салудағы Елбасының 
ойларын, іскерлігін көрсету, «Жабық қала» кешенін салуды қайта 
жаңғырту тиімділігіне баға беру.        

«Жабық қала»  салудағы жоба үлгілері

Сурет 1 – «Жабық қала» жобасы

Сурет 2 – Киіз үй бейнесіндегі жоба 

2010 жылы, мамырда Н. Ә. Назарбаев Астанада «Жабық қала» 
кешенін салуды жоспарлаған. Шұғыл континентальді суық ауа 
райына төтеп беретін жоба Лондонның «Мыңжылдық күмбезін» 
артта қалдырады деп күтілген. Жоба бойынша жыл мезгілінің кез 
келген уақытында бұл жерде тұрақты ауа температурасы сақталады.

 

Сурет 3 – Норман Фостер «Жабық қала –Батығай» (Indoor City)

Жоба 10 мың тұрғынға есептелген. Жабық шар секілді 
дөңгелек екі шақырымды алады. «Жабық қала» жобасын жасауда  
түрік, жапон, итальян  сәулетшілері қызмет көрсеткен. Жергілікті 
сәулетшілер киіз үй формасында жасауды ұсынған. Деректер 
бойынша «Сембол» түрік құрылыс фирмасының президенті 
Айтекин Гюльтекин «Жабық қала» жобасын Нұрсұлтан Назарбаевқа 
көрсеткенін мәлімдеген. 2010 жылы BKT Project компаниясы 
(жетекшісі – Каир Баймұқашев) да жабық қала жобасын ұсынған [3]. 

Сонымен қатар, «Жабық Астана қаласы – Батығай»  жобасы да 
2006–2010 жылдары жоспарланған. «Батығай» деп аталуы ежелгі 
Бозоқ қаласының құрметіне орай таңдалған. Испан сәулетшісі 
Сантьяго Калатраваның жобасы Нұр-Сұлтан қаласында сулы-

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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жасыл желекжолдың бойында күмбез жобасын жүзеге асыру 
жоспарланған. Осы жобаны талқылау барысында аталмыш күмбездің 
сипаттамасында «био-тек» стилінде заманауи материалдар қолдану 
көзделген. 2017 жылы осы жоба мемлекет басшысына ұсынылды, 
алайда осы уақытқа дейін жүзеге асырылған жоқ деген ақпарат Нұр-
Сұлтан  қаласының Сәулет және қала құрылысының басқармасына 
жазған жауаптан алынды. Бұл жобалардың барлығының жағымды 
жақтары суық климаттық жағдайларға төтеп беретін инновация 
мен жоғарғы қазіргі замандық экостандарттарды, қазақ халқының  
дәстүрін біріктірмек болғандығы болса, жағымсыз жақтары 
экономикалық жағынан тиімсіздігі, инвесторларды табуда қиындық 
туғызуы болды. Жоба адамдар үшін жасанды жиек құрып, қоғамдық 
кеңістікті шектейді, соның салдарынан әлеуметтік бөлініс тудырады. 
Осыған байланысты жабық қала жобасы  тиімсіз жоба деп бағаланған.

Сурет 4 – «Ұлы Дала» жабық қаласының  3D макеті

Н. Ә. Назарбаев EXPO құрылысы салыну барысында 
журналистерге берген сұхбатында жабық қала салуды армандайтынын 
айтқан болатын, алайда осы жасанды климаты бар бірегей жабық қала 
идеясынан 2014 жылы Қазақстан үшін « EXPO-2017»-нің салынуы 
маңызды болғандықтан бас тартқан еді. Баяндамада  Елбасының 
идеясын қайта жаңғырту ұсынылады. Жобаның жоғарыда аталған 
үлгілермен ұқсастығы – ұлттық нақышты сипаттайтын қазақ 
ою-өрнегімен безендірілуі. Жоба «Ұлы Дала» жабық қаласы деп 
аталады. «Ұлы Дала» ұғымы – бұрыннан қалыптасқан ұғым. Дешті 
Қыпшақ деген сөз – қыпшақтың даласы деген сөз. Ұлы Дала ұғымына 
Алтайдан Қара теңізге дейінгі даланы атайтын болған. Оның негізгі 
аумағы қазақтың жеріне сай. Қазақ даласында кен де болған, темір де 
болған, қолөнер де болған, бәрі болған», – деп атап өткен Елбасы [4]. 
Біз – Ұлы Даланың ұрпақтарымыз, ендеше жоба осылай аталуы керек.  

Елбасы «Еуразия жүрегі» кітабында: «Қазіргі заманғы ғимараттар 
ансамблін «Астана Бәйтерек» кешенінен  Көлік коммуникациялар 
министрліктеріне дейін созылатын екі сатылы жабық бульвар 
тұйықтайтын болады», – деп жазған [1, 277 б.]. 

Ұсынылып отырған кешен де Елорданың орталығында,  
шамамен  биіктігі  48–49 метрді құрап, Бәйтеректің жартысын 
қамтиды деп есептеледі. Ұзындығы бір шақырымға созылады. 
Күмбез сырты дөңестеу келгені  дұрыс болады, себебі қыста 
жиналған қар шетке қарай құлап, еріген жағдайда дренажды 
жүйемен Есіл өзеніне қарай құяды. Есеп бойынша  күмбездің 
іші тұрақты бөлме температурасын, яғни 24 °C қамтиды. Қысы-
жазы қолайлы температурада болады. Күмбез астында дамыған 
әлеуметтік инфрақұрылымдар: мәдени орталықтар, ғылыми 
зертханалар, саябақтар, ботаникалық бақтар мен жасанды 
су айдындары, ойын-сауық және сауықтыру орталықтары 
болады. Ұлттық көрме орталықтарының ішкі қабырғалары, 
төбесіндегі әйнегінде ою-өрнектер, ішінде түрлі көшпелілер 
өркениетінің ерекшеліктері көрініс табады. Ландшафтық 
дизайнның жаңа жетістіктері қаланы нағыз оазиске айналдыратын 
субұрқақтарға қатысты болмақ. Күмбез шыныдан емес, полимерлі 
пленкадан жасалған ерекше мембрандық жарық өткізгіш 
мөлдір конструкциялардан – текслоннан немесе инновациялық 
материалдан жасалады. «Ұлы Дала» жабық  қаласында  экологиялық 
ахуал да қарастырылады, мұнда бензин қозғалтқыштары бар 
қарапайым автомобильдер толығымен электромобильдермен 
алмастырылады. «Сәулетшілер мен дизайнерлердің  бастапқы 
ойы бойынша, бульварлық кешеннің жоғарғы жағы жарқыраған, 
түрлі–түсті гүлдермен безендірілмек», – деп Елбасы жазған еді  
[1, 277 б]. Бұл жобада да осы ойды жүзеге асыруға болады.

Сурет 5 – «Ұлы Дала» жабық қаласының макеті 

Зерттеу барысында Нұр-Сұлтан  қаласының Сәулет және 
қала құрылысының басқармасымен байланыс жүргізілді. Баспасөз 
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хатшысына жолығып, осы жобаға қатысты сұрақтар  электрондық 
хат арқылы жіберіліп, берілген жауапта қаланың жоспарында бұл 
жоба қазіргі уақытта қарастырылмағаны және  жобаны жүзеге 
асыру қаражатты талап ететіні туралы айтылды. Хатшы жауабын 
ескере келе, егер инверсторлар табылса,  жобаны жүзеге асыруға 
мүмкіндіктің бар екендігінен үміттенуге болады.

 Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасы 
мұражайынан ақпараттар жинастырылды. Жоба жөнінде дәлірек 
мәлімет табу үшін сәулет саласының маманы, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, өнер профессоры, 
педагогика ғылымдарының докторы Асылханов Ермек Сабырұлынан 
сұхбат алынды. Сұхбат транскрипциясы қосымша материалдарда 
ұсынылған. Сұхбатта қойылған сұрақтар: 

Жабық қаланы  қай жерге салу тиімді болады? 
Оның биіктігі, ұзындығы қандай болмақ? 
Нұр-Сұлтан қаласының климатын ескере отырып, қандай 

құрылыс материалдарын қолданған дұрыс? 
Ішкі қолайлы температураны, қысымды, ылғалдылық 

коэффицентін қалай реттеп отыруға болады? 
Инновациялық тұрғыдан баға беріп, бұл жоба қаншалықты 

тиімді болады деп санайсыз?                  

Сурет 5 – Асылханов Ермек Сабырұлы

Сәулетші ғалымның пікірінше, «Ұлы Дала» жабық қала 
жобасы жүзеге асырылуы керек, себебі климат жағдайларынан 
қорғайтын болады. Жобаның ұзындығы мен биіктігі дұрыс  берілген, 
құрылысқа инновациялық материалды қолданған жөн. Бұл жоба – 
инновациялық тұрғыдан жаңа жоба. Мысалы, Торонтодағы жабық 
қалалар бұған айқын дәлел. Әлемнің Париж, Торонто, Дубай секілді 
көптеген қалаларында осындай орталықтар бар екені белгілі. 
Торонто қаласындағы жер асты қалашығында мейрамханалар, 
дүкендер, шағын бақ пен субұрқақтар бар. Осындай жерасты 

қаласы 32  шақырымға созылған  Монреалда, Пекин қаласында 
да бар. Жобаның артықшылықтарына келсек, қаланың аумағы 
шағын, экономикалық жағынан тиімді. Астананы салу кезінде 
жапондық архитектор  Кисё Курокава «Бірақ «Жабық қала» ғана 
емес, Елорда тұрғындарын күтпеген ауа райынан қорғау керек 
болды», – деген еді. «Ұлы Дала» жабық қаласын салудағы негізгі 
ой – Елорда тұрғындарына қолайлы жағдай жасау. Бұл элиталық 
құрылыс емес, зияткер  жастарға арналған қалалық аудан болады. 
Жабық  қала қазақстандықтарға әлемдік прогрестің шетінде 
қалмай, инновациялық жаңғырту жолында қадам жасау үшін керек. 
Туристік саяхатшылардың көптеп келуін қамтамасыз етеді. Бұл 
жоба  қазіргі заман мен ежелгі көшпелілер өркениетінің көріністерін 
іске асырады. «Бұл – жақсы идея және болашақта ел мәртебесін 
айқындай түспек», – деп есептейді ғалым Ермек Сабырұлы.

«Тәуелсіздіктің «Алдағы жылдары да ғажайып арман сияқты, 
еш жерде теңдесі жоқ ғимараттар салынып, қазақ халқының 
Елордасы барлық елдің бір келуге, көруге деген ынтызарлығын 
тудырады, сондықтан бүгін алдарыңызға үш үлкен жоба ұсынылып 
отыр. Біріншісі – «Хан шатыр» деп аталатын болады. Мұның 
ішінде адамзат баласына керек заттың бәрі болмақ. Екінші жоба 
– «Жабық қала» деп аталады. «Жабық қаланы» «Батығай» деп 
атау жөн саналды, себебі тарихта Астана маңындағы Қорғалжың 
елдімекенінің аумағында Тәуке ханның ордасы Батығай деген қала 
болған екен. Үшіншіден, Бурабайды дамыту. Мұндай тамаша жерге 
инвестиция әкеліп, дамыту, өңірдің экономикасын көтеріп, бүкіл 
Қазақстанға қызмет етуге жағдай жасауға болады. Осы үш жоба да 
өте керемет, болашаққа арналған жобалар, – деген Елбасы өзінің 
сөйлеген сөзінде [5]. Осы аталған жобалардың екеуі  Елбасының 
іскерлігі арқасында қазіргі таңда жүзеге асты. Ендігі  мақсат – «Ұлы 
Дала» жабық қала жобасын  жүзеге асыру. Қазақстандық жабық қала 
– утопия емес, жақын жылдардағы шындық болуы үшін жобаның  
макеті мен 3D сызбасы ұсынылды.

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті, 
экономика ғылымдарының докторы Анатолий Башмаков: «Астана 
–  Президенттің орындалған арманы», – деген болатын. Елбасының 
арманын толық орындау – болашақ ісі. Ауқымды жобалардың 
жүзеге асуының барлығы Республиканың тағдыры шешілген, яғни 
Елорданың ауыстырылған күнінен бастау алады. Елбасының жабық 
қала идеясын қайта жаңғырту «Ұлы Дала» жабық қаласын салу 
мақсатымен жалғасын табады.   
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ҚАЗАҚҚА ЖАНАШЫР БОЛҒАН – 
ТИМОФЕЙ СЕДЕЛЬНИКОВ

ТопыШ з.
11 сынып оқушысы, № 70 Мектеп-лицей, Нұр-Сұлтан қ.

АхМульДиНов б. Т.
гуманитарлық ғылымдар магистрі, тарих пәнінің мұғалімі, 

№ 70 Мектеп-лицей, Нұр-Сұлтан қ.

«Қазақтың кең байтақ жерінде аңызға 
айналмаған тұс тіпті аз, бәрі де қастерлі өлке, 

қасиетті мекен. Жерден өткен байлық жоқ: жер 
болса – ел болады, ел болса – ер болады.» 

Н. Ә. Назарбаев 

Биылғы жыл Қазақ елі үшін ерекше кезен. Елімізде 
тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы тойланады. Халқымыз тәуелсіздікке 
қол жеткізу үшін талай қиын-қыстау кезендерді өз тарихында 
өткізген. Туған елі, жері үшін талай жаумен соғысып, ақ білектін 
күшімен, найзаның ұшымен, ақылменен болашақ ұрпаққа 
отанымызды аман-есен мұра ретінде қалдыруға жанын аямай, қаның 
төккен. Жер үшін, ел үшін сыртқы агрессорлармен күрескен сонау 
сақ-ғұн кезеніндегі Томирис, Мөделерден бастап, қазақ хандары, 

Ресей отаршылдарына қарсы күрескен Кеңесары, Сырым, Жаңқожа, 
қазақтың басын біріктіріп, ұлттық мемлекетті құруды мақсат еткен, 
жер мәселесін көтерген Әлихан, Ахмет және Мыржақып сияқты 
Алаш зиялылары барлығына мәлім және белгілі. Ал, қазаққа жаны 
ашып, жер мәселесін көтерген, әділетсіз жер иеліктерінің бөлінуі, 
коллонизацияның зардаптары мәселелерін көтерген басқа ұлт 
өкілдері барлығына белгілі емес және олар жайлы оқулық болсын, 
БАҚ беттерінде де ақпарат жоқтың қасы.

Мақаламыз қазақтың өмірі,  салт-дәстүрі,  дәстүрлі 
шаруашлығымен тікелей таңыс болған, қазақтан құнарлы-шұрайлы 
жерлердің тартып алынуының әділетсіздігі жайлы пікір айтып, 
қарсылығын білдірген казак ұлтының өкілі-Тимофей Иванович 
Седельников жайлы болмақ. Т. И. Седельниковтың жер мәселесін 
көтеруіндегі ықпалы жайлы айтпас бұрын, ең алдымен бұл 
проблеманың негізі қалай қаланғаны мен алғышарттарын тарихқа 
үніліп қарау дұрыс болар.

ХІХ ғ. соңы мен ХХ ғ. басында Қазақстанның ауыл 
шаруашылығындағы капитализмнің дамуы қазақтардың көшпелі 
мал шаруашылығына кері әсерін тигізді. Шаруалардың орталық 
провинциялардан ұлттық шет аймақтарға қоныс аударуы жаңа ауқымға 
ие болды. 1901 жылы патша үкіметі жеке меншікке жер бөлу туралы 
заң шығарды. 1867–1868 жылдардағы реформа кезінде мемлекеттік 
меншік деп жарияланған қазақтардың жерлері де қазыналық 
жерлерге тиесілі болды. 1904 жылы 6 маусымда патша үкіметі «ауыл 
тұрғындары мен мешан-жер иелерінің өз еркімен қоныс аударуы 
туралы»заң шығарды. Қоныс аудару басқармасы осылайша қоныс 
аудару қорын толықтыра отырып, қазақтардан жер алуды жүргізді. 
Алайда қоныс аударушылардың негізгі толқыны 1905–1907 жж.  
орыс революциясы жылдарында қазақ жеріне құйылды [1, 258 б.].

Бірінші орыс революциясының негізгі міндеттерінің бірі елдегі 
аграрлық мәселені шешу болды. Революцияның жеңілісінен кейін  
патша үкіметі бұл мәселені реформалар жүргізу арқылы, билік 
пен жерді жер иелерінің қолында ұстап, аграрлық қатынастардағы 
дағдарыстың себептерін жоюға тырысты.  Аграрлық мәселе 
бойынша реформалардың авторы патша үкіметінің ауыл 
шаруашылығы министрі П. Столыпин болды. Реформалар ауыл 
қауымдастығын жоюға және ауылда меншік иелерінің әлеуметтік 
қабатын қалыптастыруға бағытталды. Алайда, жер иесінің  жерді 
иеленуін сақтай отырып, шаруалар үшін жаңа жерлер туралы мәселе 
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https://www.inform.kz/kz/kazakstandy-uly-dala-eli-deu-halyktyk-atau-boluy-kerek-n-nazarbaev_a2817589
https://www.inform.kz/kz/kazakstandy-uly-dala-eli-deu-halyktyk-atau-boluy-kerek-n-nazarbaev_a281758
https://www.inform.kz/kz/kazakstandy-uly-dala-eli-deu-halyktyk-atau-boluy-kerek-n-nazarbaev_a281758
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туындады. Осыған байланысты орыс және украин шаруаларын 
Қазақстан жерлеріне көшірудің жаңа кезеңі басталды [1, 258 б.].

Столыпинге Қазақстандағы «артық» жерлер туралы мәліметтер 
қажет болды. «Бос жерлерді» анықтау мақсатында қазақ 
шаруашылығын зерттеу жүргізілді. Патша үкіметі жұмылдырған 
және қоныс аударушылар ағынымен отарлаушы мақсаттарды көздей 
отырып, статисттер мен жерге орналастырушылар артығымен 
қазақ шаруашылығының мұқтаждықтарына назар аудармай, оның 
ерекшеліктерін ескермей, байырғы халықтан ең шұрайлы жерлерді 
іріктеп алды. Шаруалардың Ресейдің орталық губернияларынан 
Қазақстан аумағына жаппай қоныс аударуы орасан зор құнарлы 
учаскелер шаруаларға пайдалануға берілуіне, ал қазақтар  Орталық 
және Оңтүстік Қазақстанның шөл және шөлейт аймақтарына 
ығыстырылуына әкеп соқты. Халықтың кейбір бөлігі этникалық 
Отанын тастап, көрші елдерден көшуге мәжбүр болды. 1907–1912 
жж.статистикалық экспедициялардың мәліметтеріне сүйене 
отырып, Ресей үкіметі әсіресе үлкен көлемде қазақтардан жерді 
жаппай тартып алуды жүргізді. Патша өкіметінің қоныс аудару 
саясатының нәтижесі қазақтардың еңбекшілер тобының жаппай 
жерсінуі және күйреуі, отарлық езгінің күшеюі болды [1, 259 б.].

Алдыңғы қатарлы қазақ зиялылары халықтың талабын білдіре 
отырып, шаруалардың қоныс аударуын қазақ халқы толық жерге 
орналастырылғанға дейін және Мемлекеттік Дума оны түпкілікті 
заңнамалық түрде шешкенге дейін дереу тоқтатуды талап етті. Бұл 
тұрғыда қазақ зиялыларының көзқарасын қарастыру аса маңызды. 
Оның басшысы А. Бөкейханов патшалықтың отаршылдық саясатын 
сынға алып, «бюрократтық қоныс аудару дағдарысы» мақаласында 
былай деп жазды: «қоныс аудару және отарлау сияқты мәселелер 
мыңдаған тірі адамдарды Сібірдің картасына саусақпен жылжыту 
арқылы таза бюрократтық жолмен шешілмейді. Бір жағынан, 
қоныс аударушылардың қираған ескі ұяларға жаппай ұшуы, екінші 
жағынан, жергілікті халықтың күйреуі». Ол жер алудың қазақтардың 
дәстүрлі шаруашылығына кері әсеріне назар аударады, жерді алып 
қою жергілікті халықтың өзекті мүдделерін ескерместен жүргізілді 
деп заңды түрде мәлімдеді. Ә.Бөкейханов қазақ қоғамының 
біртіндеп табиғи-тарихи эволюциясын жақтаушы болды [2, 273 б.].

Осындай көзқарастарды А.Байтұрсынов пен М. Дулатов 
ұстанды, олар патшалықтың қоныс аудару саясатынан туындаған 
кедейшілік үдерістерін айқындады. А.Байтұрсынов жайылымдардың 
азаюы қазақ шаруашылығының сарқылуына ықпал ететініне назар 

аударды. Ол қазақ халқының орманда адасқан және қайда бару 
керектігін білмейтін адамның жағдайына ұқсады. «Шаруашылық 
өзгерістер» мақаласында отырықшылыққа ауыртпалықсыз өту 
үшін көптеген жағдайлардың болуы қажет, атап айтқанда, құнарлы 
жерлер, қолайлы климат, су көздерінің болуы, адамдардың 
топырақты өңдей білуі қажет, өйткені шаруашылық өзгерістер 
ешқашан жедел түрде болған емес, ғасырлар мен мыңжылдықтар 
бойы қалыптасқан [7, 47 б.].

Алаш партиясы өкілдерінің көзқарастарының көбісін 
еңбекшілер өкілдерінің бірі, Орынбор губерниясының депутаты,  
ұлты казак Тимофей Иванович Седельников бөлісті. Ол арнайы 
жерге орналастыру экспедициясында жер өлшеуші, қазақ Даласын 
зерттеу бойынша жеті жыл және екі жыл статистик болғанын атап 
өту маңызды. Т. И. Седельников тікелей міндеттерді орындаумен 
шектеліп қалмай, сонымен бірге жергілікті тұрмысты зерттеді, бұл 
кейіннен қазақтардың шаруашылық құрылысының өзгешелігін 
түсінуге ықпал етті.

Дала өлкесінің тұрғындарын бақылауындағы пайымдау 
«қырғыз даласындағы жер үшін күрес» мақаласында көрініс тауып, 
1905 жылдың күзінде Орынборда оқыған: «қырғыз даласындағы 
жер үшін күрес және үкіметтің отарлау саясаты»атты қоғамдық 
баяндамасында қайта өңделді. Т. И. Седельников Қазақстанда 
статист болып жұмыс істеген жылдан кейін далада жерді пайдалану-
күрделі механизм екендігіне көз жеткізді. Аграрлық сипаттағы 
мәселелерде өзінің кәсіби қызметіне байланысты білімді адам бола 
отырып, ол шаруашылық нысандарының аймақтың климаттық 
жағдайларына тәуелділігін атап өтті [3, 4 б.]. Қазақ даласында 
болған шаруашылық типтерін бірнеше кіші түрлерге бөліп: көшпелі 
мал шаруашылығы, жартылай отырықшылық мал шаруашылығы, 
толық отырықшылық және жартылай отырықшы егіншілік деп 
бөліп көрсете отырып, ол тек бір ғана басым түрді басшылыққа 
ала отырып, қалғандары туралы ұмытуға болмайтынын, бұл ретте 
халықтың қалған бөлігін «тағдыр тәлкегіне»ұрындыратынын 
айқын көрсетті. Сондықтан ол алдымен қазақтардың өздерін 
жермен қамтамасыз етіп, содан кейін қоныс аудару учаскелерін 
ұйымдастыруды талап етті.

Т. И. Седельников сынының тірек сәттері Ф. А. Щербинаның 
«артық жерлерді» іздестіру бойынша экспедициясының нәтижелері 
болды. 1902 жылы Тимофей Иванович  «Ф. М. Щербинаның қырғыз 
жерді пайдалану нормаларының шығуына байланысты жүргізген 
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зерттеулері бойынша қалыпты емес қырғыз шаруашылығы туралы» 
баяндаманы оқыды.

Т. И. Седельников Ф. А. Щербина экспедициясының 
статистикалық қорытындыларының қорытындысын зерттеген 
және экспедиция басшылары жергілікті халықты алып қою үшін 
белгілеген «артықшылықтарды» таппаған жер өлшеушілердің 
қатарында болды. Далада зерттеу жүргізген Щербина, Кузнецов 
және басқалар Қазақ шаруашылығы жайлы «орташа» көрсеткіштерді 
ғана пайдаланған. Іс жүзінде өрескел әкімшілік араласу дәстүрлі 
шаруашылықтың тірі ағзасын біржола жойып, қазақ қоғамының 
бұрыннан пісіп-жетілген әлеуметтік-экономикалық қайшылықтарын 
ушықтырып жібергенін өз тәжірибиесінде көріп білген  
Т. И. Седельников биліктің мұндай озбырлығына көнгісі  
келмеді [4, 2 б.].

«Еңбек тобының» құрамында бола отырып, депутат 
«еңбекшілер» жобасының жерді ұлттандыруды білдіретін 
жалпыхалықтық жер қорын құру туралы тұжырымдамалық 
ережесіне іс жүзінде қарсы болды. Ол өзінің келіспеушілігін 
мемлекеттің әртүрлі бөліктерінің тарихи, мәдени, географиялық 
және ұлттық ерекшеліктеріне байланысты экономикалық және жер 
пайдалану нысандарының алуан түрлілігімен түсіндірді.

Т. И. Седельников ұлттандыру бағдарламасы ұлттандыру 
бұрыннан бар қазақ даласында оң пікірлерге жауап бермейді деп 
болжады. Онда көшпенділер әрқашан ортақ игілік ретінде қарайтын 
жерді оқшау иелену енді ғана қалыптаса бастағанын түсіну қажет 
болды. Олар жалпыхалықтық жер қорының қалыптасуын қазақ-
диқаншылардың жерді басып алуы ретінде қабылдады [5, 55 б.]. 
Т. И. Седельников ұлтшылдықтан басқа, қазақ-көшпелілердің 
жағдайы мүлдем жақсармайтын, сондай-ақ жер құрылысын жүргізу 
қажеттігін атап көрсетеді.

1905 жылғы баяндамада қазақтардың этносаяси мәдениетінің 
деңгейіне және далалықтардың ұлттық шоғырлануындағы биліктің 
әлеуметтік-экономикалық саясатының рөліне объективті тұрғыдан 
баға берген. Дала тұрғындарының өзара күресінің қабаттарын айта 
отырып, оның авторы сонымен бірге біріктіруші фактор болған 
отарлау саясатына қарсы күресуге дайын аз қамтылған бұқараның 
өсіп келе жатқан ынтымағын атап өтеді

Т. И. Седельниковтың қызметінің маңыздылығы туралы, ең 
алдымен, ол қорғауға тырысқан ережелері-қоныс аударуды уақытша 
тоқтата отырып, қазақ халқының тез арада жерге орналастырылуын 

жүргізу, адамдарға жердің табиғи жағдайларына сәйкес ұтымды 
және тиімді шаруашылыққа мүмкіндік беретін норма бойынша жер 
беру туралы айтылады.

Т. И. Седельников Аграрлық реформаны жүргізу кезінде 
Ресейде тұратын басқа этностардың жерінде басқару тәжірибесінің 
маңыздылығы мен ерекшелігін ескеру қаншалықты маңызды екенін 
түсінді. Оның көзқарастарының маңыздылығы зорлық-зомбылыққа 
жол бермеу болды.

Т. И. Седельников алдымен казактардың, содан кейін 
патша-помещик билігінің шараларымен қазақ даласын шаруалық 
отарлауына қарамастан, «қазақтар ашуланбады және шовинистерге 
айналмады»деп атап өтті.

Т. И. Седельниковтың тұлғасына және оның қазақ халқының 
өзекті мәселелерін шешуге қосқан үлесіне келетін болсақ, оның 
дала халқы проблемаларына бей-жай қарамайтыны және оларды 
шешудің барлық жолдарын іздейтіні анық. С. Н. Малтусынов 
дұрыс атап өткендей, Тимофей Иванович қазақ даласындағы жер 
қатынастары мәселесіне қазақтың көзімен қарауға сәті түскен. Ол 
қазақ халқының қажеттіліктері туралы жақсы білетін. Бірақ, далада 
жерге орналастыру мәселелерімен айналысқан көптеген отаршыл 
шенеуніктерден айырмашылығы, Т. И. Седельников қазақтардың 
жер қатынастары жүйесіндегі жаңа үрдістерді белгілеп қана қоймай, 
көшпенділердің жер туралы дәстүрлі ұғымдарындағы ой-санадағы 
өзгерістерді де байқады [4, 4 б.].

Оның қызметінің маңыздылығы туралы, ең алдымен, ол қорғауға 
тырысқан ережелерден-қоныс аударуды уақытша тоқтата отырып, 
қазақ халқына жедел Жерге орналастыруды жүргізу, адамдарға Жердің 
табиғи жағдайларына сәйкес ұтымды және тиімді шаруашылыққа 
мүмкіндік беретін норма бойынша жер беру туралы айтады. 

Т. И. Седельников Аграрлық реформаны жүргізу кезінде 
Ресейде тұратын басқа этностардың жерінде басқару тәжірибесінің 
ерекшеліктері мен ерекшелігін ескеру қаншалықты маңызды екенін 
түсінді. Ол соңғысына қатысты зорлық-зомбылықты мүлдем 
қолайсыз деп санады және бұл оның көзқарастары мен сенімдерінің 
сөзсіз маңыздылығы.
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ДӘСТҮРЛІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ 
ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР

ТорАйғыр Ә. е.
8 «Ә» сынып оқушысы, Абай атындағы гимназиясы, Павлодар қ.

АғАлиевА А. б.
тарих пәнінің мұғалімі, «Ертіс дарыны» өңірлік қосымша білім беру 

оқу-әдістемелік орталығы, Дарынды балаларға арналған 
Абай атындағы гимназия, Павлодар қ.

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы халық билігінің табиғаты өзінің 
бастауларын протоқазақ қоғамынан алып, Қазақ хандығына дейінгі 
аралықта үлкен даму сатысынан өтіп, қалыптасқан халық билігінің 
нысандары Қазақстан аумағында өмір сүрген мемлекеттердің 
саяси билік жүйесінің институттарының тәжірибесін бойына 
сіңірген халық билігінің классикалық үлгісі болып табылады. 
Халық билігінің нысандары қазақ хандығына дейін талай даму 
тәжірибесінен өткен, шыңдалған және уақыт тезіне төтеп берген 
жүйенің көрінісін білдіреді. Көшпелі қазақ қоғамындағы чингизизм 
принципіне негізделген басқару жүйесінің бір ерекшелігі – өзіндік 
«дала демократиясының» қалыптасуы болды, яғни билер мен 
батырлар институтының билік нысаны бола алғаны. Осындай 
жағдай, басқа түркі тілдес-өзбек, қырғыз, қарақалпақ халықтарында 
байқалмаған, тек дәстүрлі қазақ қоғамына тән құбылыс ретінде 
байқауға болады.

Кейбір еуропалық ғалымдардың арасында   қазақ қоғамында 
хандардың деспоттық басқаруы жайлы пікірлер кездеседі. 
Сондықтан, жұмысымда дәстүрлі қазақ қоғамында  деспоттық 
басқаруды  жоққа шығарып, керісінше  демократиялық 
құндылықтардың орын алғанын түсіндіргім келеді. «Дала 
демократиясы» ұғымын XVIII ғасырда қазақ   жерін зерттеген  

ғалымдардың еңбектерінен көруге  болады. Мысалы, П. Рычков 
қазақ даласындағы «үкіметті негізінен демократиялық деп атауға 
лайық» дей келе рулар мен тайпа көсемдерінің, соның ішінде би, 
батырлардың ықпалының жоғарылығын атап өтсе, П. Паллас 
та әр рудың немесе аймақтың басшыларының дербес шешім 
қабылдау еркінің басымдығын атап көрсетеді. XVIII ғасырдағы 
қазақ қоғамының ел басқару жүйесі туралы сөз еткенде ең алдымен 
«аймақтарды сұлтандар, одан кейін билер, ұсақ руларды және оның 
тармақтарын қара сүйектерден шыққан өз аталастары билейді» 
деген пікір басым айтылады. Беделді батырдың билігі оның хан 
тарапынан мойындалып, белгілі сый-құрметке ие болуымен тығыз 
байланысты. Дегенмен, мәселенің екінші жағынан алып қарағанда 
хан-сұлтандар да өз кезегінде халықтан шыққан тұлғалардың, соның 
ішінде батырлардың қолдауына ие болғанда ғана ел алдында мерейі 
үстем, билігі мықты бола түсетін еді.

Патшаның отаршылдық саясаты дәстүрлі қазақ қоғамының 
басқару құрылысына біршама өзгерістер енгізгені анық. XIX ғасырдың 
екінші жартысынан бастап қазақ халқының дәстүрлі қоғамына тән 
құндылықтары жойыла бастады. Патша өкіметінің отарлау саясатының 
нәтижесінде дәстүрлі қазақ қоғамына тән барлық әлеуметтік 
институттармен қатар, оларға байланысты халықтың рухани таным-
түсінігімен біте қайнасып кеткен ұғымдар да күйрей бастады.

Қазақ қоғамындағы дала демократиясының ерекшеліктері. 
Қазақ даласында  демократияның өзіндік ерекшеліктері болған. 
Қазақ хандығында тайпа, ру,  ағайын-туысқандар тобы  деген  
«азаматтық көшпелі қоғамның» күшті институты болды. Бұл 
институттар ханның билігін шектеп отырды, егер ханның әрекеті 
олардың мүддесін қозғаса, олар ханға саяси қолдау көрсетуде 
бас тарта алды. Кең тараған қарсылықтың түрі – тұтас тайпа мен 
рулардың қоныстарын тастап көшіп кетуі түрінде көрініс алды. 
Бірақ бұл жерде, рудың жеке мүшесі ондай еркіндікке ие болған 
жоқ, ондай күш тұтас рудың қолында болды. Сондықтан, ханның 
саяси институты әлсіз болды, ал батырлар мен билердің институты 
(ру-тайпалардың басшылары) күшті болды.

Халық билігі ең алдымен құқықтық принциптерден көрініс 
тапқан. Ол, мысалы, Төле бидің: «Күш атасы – халықта, қарсы 
келген хан да, би де оңалмас» [3; 115]  деген  өсиеті, Майқы бидің:

«Хан – халықтың қазығы, Қараша - ханның азығы.
Хан өздігінен өлім жазасын  қолданбасын,

https://articlekz.com/article/magazine/104
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Өлім жазасын халық өзі шешетін болсын», – деген өсиет сөздері 

кейінгі ұрпаққа үлгі, дауды шешуде билерге  прецеденттік  маңызы 
бар түйін рөлін  атқарды.

Қазақтың ұлан-ғайыр даласында  көшпенділерді басқару 
қиын болғандықтан хандардың билігі отырықшы-жер өңдеуші 
елдердегідей  күшті болған жоқ.  Рулар  мен тайпалар басқарушы 
(хан) тарапынан қысым көрсе немесе үнемі келіспеушілікте  болса, 
кез келген  уақытта басқа жерге  көшіп кете алған. Мысалы,  Қазақ 
хандығының іргесін қалаған Керей  мен Жәнібек басқарған тайпалар 
мен рулар осылай істеген еді ғой. Қазақтарда саяси құқықтардың 
болғандығын және оның дәстүрлі қоғамда өзіндік орын алғанын, 
мысалы хандарды сайлау  институтынан, немесе дәлірек 
айтсақ, халық мойындаған төрелер мен Шыңғыс ұрпақтарының 
(чингизидтер) билігін  заңдастырудан көруге болады. Хандық 
билік көбінесе сайланбалы болған. Қазақ Ордасындағы хан сайлау 
дәстүрі туралы  М. Мағауин:  «… Қазақ дәстүрінде әрбір жаңа хан 
өзінің тумысымен емес, болмысымен билікке жеткен, яғни ханның 
ұлы емес, халықтың ұлы ретінде танылған ел – ағаларының бірі 
көпшіліктің қалауы бойынша хан сайланған. Қазақ Ордасының 
мемлекеттік құрылымындағы мұндай ерекшелікті өткен замандағы 
орыс дипломаттары мен оқымыстылары бірден байқапты» [3; 59], 
– дей келе, XVІІІ ғасырда Ресей мен Қазақстан арасында елшілікте 
жүрген атақты М. Тевкелев пен XVІІІ ғасырда Қазақстанды отарлау 
саясатын жүргізген Орынбор губернаторы И. Неплюев те хандардың 
сайлануы туралы, жалпы қазақ даласындағы еркіндікті, қоғамның 
ашықтығын жазған болатын.

Түрік қағанатында реттік тәртіп аттамалы жолмен, дәлірек 
айтсақ, іріктеу арқылы жүзеге асады, жасы кіші інінің келесісі 
емес, үлкен-кішісіне қарамай ең беделді, айбарлысы хан көтеріледі. 
Бұл салт Қазақ хандығы кезінде өз жалғасын тапты, болашақ хан 
тек сайлау арқылы ғана таққа жететін болды. Хан сайлау рәсімін 
көруге, белгілі бір мөлшерде сырттай болса да ат салысуға ұлыстағы 
кәрі-жастың бәрінің де хақысы бар. Әрбір адам кеңесші дауысты 
иеленген. Бұлар белгілі бір үміткерді қостап, мақұлдап немесе 
әлдебіреуіне наразылық білдіріп, хан сайлаудың өзі қалаған бағытта 
өтуіне ықпал етуге таласқан. Яғни Қазақ Ордасындағы халықтың, 
қарулы әскердің ой-пікірі жауапты кезеңде үлкен күшке айналған. 
Ал хан сайлау барша жұртқа ортақ іс. Басқа елдерде жоқ, тек 
қазаққа ғана тән рәсімдердің бірі – жаңа хан сайланғаннан соң, 
әр тайпадан, әр рудан келген адамдар ханның өрістегі малын түк 

қалдырмай бөліске салады. Бұл рәсім «Хан сарқыты» деп аталады. 
Ханға малдың керегі жоқ. Хан – ел иесі, жұрт тұлғасы, елде бар 
болса, ханда да бар, ханның халықтан бөтен тілегі болмауға тиіс 
деген сөз. Бірақ айта кететін жай, үш-төрт күнде бұл мал көбейіп, 
кері қайтады; бірақ бұл-ханның емес, қазынаның малы. Сонымен 
бірге «Хан сарқытынан» бөлек, «Хан талау» деген салт та бар. Бұл – 
ел сенімін ақтамаған, өзінің нашарлығын танытқан басқарушының 
мал-мүлкін түк қалдырмай бөліп алу. Бұл барымта емес, халық 
шешімі бойынша жүзеге асатын жаза.

«Хан талау» – жанға емес, малға ғана қатысты рәсім екендігін 
естен шығармау қажет.

Жан – сауға, бірақ әмірші мал- мүлкімен бірге, бар билігінен, 
абыройынан айырылады. «Халық қаһарланса, ханды да тақтан 
тайдырады» деген сірә осы болар.

Қазақ сахарасында билер институты да елеулі рөл атқарған. 
Бұл жөнінде Ш. Уәлиханов «Сот реформасы жөнінде хатында»: 
«Возведение в звание бия не обусловливалось у киргиз (казахов) 
каким-либо формальным выбором со стороны правящей народом 
власти; только глубокие познания в судебных обычаях, соединенные 
ораторским искусством, давали киргизам это почетное звание… 
Значение бия основано на авторитете, и звание это есть как бы 
патент на судебную практику», – деп жазған еді [5;89]. Демек бидің 
билігі мемлкеттік күштеуге емес, беделге негізделген. Себебі қашан 
да көшпелі қазақ қоғамында билік – байлық сияқты өткінші дүние, 
мәңгілік емес деген пікір үстемдік еткен. Қазақтар ең алдымен бірін-
бірі қадірлеген, бір-бірінің қадір-қасиетін, материалды дүниеден 
жоғары қойған. Тағы бір айта кететін жайт, бидің қазақ қоғамындағы 
орны ханнан  да жоғары болатын. Қазақтар «Хан – қазық, би – 
тоқпақ» деп ханды халықтың тірегі көргенімен, егер хан әділетсіздік 
көрсетсе, халық қарамағынан көшіп кететін немесе «Хан талауға» 
ұшырататын. Кейде би  ханға тоқтау айтатын, яғни оған «тоқпақ» 
болатын [1;10]. Қазақ тарихында бұған да жетерліктей мысал көп: 
«…төре тұқымы Дәулетқали төңірегіне үстемдік жасап, жайылым 
қорып, елдің түйесін иен далаға жайғызбай қойған соң Асау бидің 
баласы Тұрлан келіп:

– Жұрттың түйесін неге қайырасың? – дейді.
– Түйеңді қайырмай, қазақ, сенің мұнда төреге бақтырып 

қойған жерің бар ма еді? – дейді  Дәулетқали.
– Атаңа нәлет ақсүйек! Төренікі деген елді қайдан көрдің?!» – деп 

қамшының астына  алады Тұрлан. Дәулетқали Орынбордағы «Ханға» 
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арыз береді.  «Хан», «төре» тұқымына «тіл тигізгені үшін Тұрланды 
жазалаймын» деп Асау бидің ауылына келіп, «айыпкерді» шақыртады.

Халыққа арқа сүйеген Тұрлан «ханнан» қаймықпайды:
– Әлен соқыр, мені неге шақырдың? – дейді. «Хан қаһарланып, 

қылышын қынабынан суырып алып төрт сардар биіне:
– Мынаның төресін беріңдер,басын аламын! – дейді. Сонда 

Айтуар шешен:
– Ал тақсыр! Бұрынғыдан қалған сөз қайда? Қазаққа хан ие, 

қара жерге халық ие демеуші ме еді? Хандығыңды бер де, жерді ал, 
хан болып тұрғанда жерде нең бар? – депті. Сонда халық қаһарынан 
қаймыққан хан:

– Төрелігіңе құлдық! – деп орнына отырып, төре-төлеңгіттеріне 
хандықты қара жерге айырбастағыларың келген екен, жоғалыңдар 
көзіме көрінбей», – деп ақырған болыпты [11; 38]. Сонымен бірге 
бұл жерде қазақ халқының әділ айтылған сөзді қадірлеп, түсініп, 
сөзге тоқтай білген халық екендігі көрінеді. Айтылған мәселелердің 
барлығы дәстүрлі қазақ қоғамындағы бүкіл саяси жүйенің жоғары 
деңгейде болғандығын көрсетеді. Көшпелі қазақ қоғамында орта 
ғасырлардың өзінде өзіндік ерекшеліктері бар биліктің бөліну жүйесі 
қалыптасқан. Хан билігі институты өзіндік монархиялылығын сақтай 
отырып, ханды сайлауға жол берілген. Дәстүрлі қазақ қоғамындағы 
биліктің тағы бір ерекшелігі – биліктік өкілеттіктерді иеленушілер 
тек сайланып және тағайындалып қана қойған жоқ, сонымен қатар 
халық оларды мойындауы қажет болды, яғни басқарушы биліктік 
өкілеттіктерге халық алдында лайық болуы тиіс еді. Халықтың 
келісімімен ханды ақ кигізге отырғызып көтеру рәсімі, немесе билерге 
соттық-әкімшілік, әскери-саяси және дипломатиялық қызметті 
атқаруды міндеттеу-биліктік өкілеттіктерді иеленуге үміткер адамның 
саяси  еркін мойындау актісі ретіндегі биліктің заңдастырылуының 
болғандығын білдіреді. Қазақ қоғамындағы биліктік өкілеттіктердің 
бөлінуі қазіргі күнгі тежемелер мен тепе-теңдіктер жүйесі сияқты 
болуынан да  оның  ерекшелігі  көрінеді.  Өйткені  хандар  ақырғы  
шешімді  қабылдауға  тек  заң  жүзінде  ғана құқылы болды, ал 
іс жүзінде олар қарапайым халықтың мүддесін өздері таңдап 
мойындаған, сол ортадан (халықтан) шыққан билер тарапынан қолдау 
табатын Хан кеңесте белгілі бір мемлекеттік мәселелерді қарастыру 
барысында көпшіліктің пікірімен санасуға мәжбүр болған. Халықтың 
мұңын ойлаған ақын-жыраулар наразылықтарын ханға ашық, бетіне 
басып айта алатын болған.

XVІІ–XVІІІ ғасырларда қазақ қоғамы мемлекеттік басқару 
ісіне әр ортадан шыққан қабілетті туа біткен дарынды адамдарды 
тартумен ерекшеленді. Бұл кезеңдегі басты идея бірлік пен 
келісушілік болды. Осыған орай Әйтеке бидің: «Біз үш жүз керіспей 
келісейік. Ал керісе қойсақ, үшеуімізге де бірдей хандық түгіл 
ондық та жоқ» [12;69], – деген нақыл сөзі осыны толықтыра түседі.

Сонымен  қатар қазақ даласындағы дәстүр мен құқықтық 
мәдениеттің күші тағы бір тарихи жағдайдан айқын көрініс тапқаны 
белгілі: Әбілхайыр ханды өлтірген Барақ сұлтан өзін соттайтын 
төрт биді  бүкіл қазақ билерінің арасынан өзі таңдап алған болатын 
[9;127]. Мұнда «барлығы заң алдында тең, құқық аясынан ешкім 
тыс қалмайды» деген құқықтық мемлекеттің маңызды қағидалары 
іске асырылған.

Қорыта айтқанда көшпелі қазақ қоғамының басқару жүйесі  
гуманистік принциптерге негізделген болды. Қазақ хандары 
Еуропадағы монархтар сияқты абсолюттік билік иесі болған жоқ,  ел 
басқару тізгінін  дарынды би-шешендер, батырлар, ақын-жыраулармен 
бірге ақылдасып басқарды деуге әбден болады. Себебі  би, батырлар 
тобы қара халықтың арасынан шығып, ру-тайпалардың мұң-мұқтажын 
білдіріп,  ханды халықпен байланыстырып тұрған көпір іспеттес болды.

Дәстүрлі билер сотындағы халық  демократиясының 
элементтері. Қазақ тарихында билер  институты өз бастауын ХІІІ 
ғасырда өмір сүрген Майқы биден алатындығы белгілі. Қазақ 
қоғамында билер ешқашан сайланып та, тағайындалып та қоймаған. 
Би лауазымен бекіту деген атымен болмаған. Би қызметі атадан 
балаға мұра болып та қалмайтын. Би болатын адамның бойынан 
бірнеше қасиет табылу тиіс еді, яғни ол дәстүрлі әдет құқығын 
жете білуге міндетті,  шешендік өнер мен аталы сөзді жақсы 
меңгеруі керек, адал, ешкімге бұра тартпайтын әділ болуы керек. 
Ш. Уәлиханов жазғандай: «Қазақтарда құрметті би атағы халық 
тарапынан қандай да сайлау жолымен немесе халықты билеп 
отырған өкіметтің бекітуімен емес, тек сот рәсімін терең білетін, 
оған қоса шешендік өнерін меңгерген қазаққа ғана берілген. Би 
атану үшін қазақ халық алдында әлденеше шешендік сайысқа 
түсіп, өзінің заң-жораны білетіндігін, шешендігін танытатын 
болған. Мұндай адамдардың есімі желдей есіп, әлейім жұртқа 
таралып, біріне емес, бәріне де танылған. Сөйтіп би атағы сот пен 
адвокаттық істегі патентке айналды да, бидің балалары заңнан тәлімі 
болғандықтан, әке орнына мұрагер болып қала берді» [3; 195].
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Л. Баллюзек өз еңбегінде «билердің» орнын өте жоғары дәріптеп 

келтіреді: «Би - өз халқының тірі шежіресі, заңын көп білетін заңгері 
болып қана қоймай, шешендігі, суырып салма сөз өнерін жетік 
білетін, халқымен біте қайнасып, тұрмысына да, әдет-ғұрпына 
білгір болған саясаткер» [6; 75]. Осындай билердің атақ-даңқы  дала 
тұрғындары арасында тез таралған.  Өзінің беделіне дақ түсірген  
би сот ісіне араласу құқығынан  айырылды. Дала тұрғындары өзіне 
жүгінуін тоқтатқан кезден бастап ол би аталудан қалады.

Қазақ қоғамында билер халық тарапынан таңдалғанын әйгілі 
орыс тарихшысы Левшин де айтып кетеді.

Билер сотының шешіміндегі негізгі мақсат – әділеттілікке жету. 
Дауды шешуде билер тарапынан  екі жақтың шағымын қатар қарап, 
олардың өкілдерінің тікелей сот ісіне қатынасуға мүмкіндік беру 
ерекшелігімен, сот процесінің шынайылығымен сипатталады. Соттық 
функцияны атқарған бидің істі шешудегі еркіндігі сақталды. Бірақ 
әділ шешім қабылданбаған жағдайда жүгінушінің талабына орай 
бірнеше билер бірігіп істі қайта қарады. Сот жүргізу тәртібінде істің 
күрделілігі ескерілді. Сот құрамында бидің жеке бір өзі болып, шешім 
қабылданды. Бұл қарапайым істерге қатысты. Күрделі дауды әділ, 
білгір, беделді билер алқасы шешіп отырды. Олардың ішінде басты 
шешім қабылдайтын Төбе би тағайындалды. Сот жариялық түрде 
өткендіктен, мұнда ашық пікір білдіруге әр рудың билері қатыса алды 
[10; 135]. Әрине, ол Төбе бидің тарапынан реттеліп  отырды. Осы 
жерде  билер сотындағы демократиялық принциптерді көре аламыз.

Сондай-ақ билер институтының тағы бір ерекшелігі, би 
болатын адамның сұлтан, қожа сияқты  шығу тегіне емес, жеке 
қасиеттеріне байланысты лауазымға ие болуы. «Би» атағын 
тек «қара халықтан» шыққандар ғана иелене алатындығын  
Ш. Уәлиханов атап өтеді. «Билер кеңесі» өзінің мемлекеттік статусы 
бойынша ханның билігін жіктеу құқығына ие болған көшпелі қазақ 
қоғамының тұрмыс-тіршілігіне сай  қалыптасқан ұлы даланың сол 
кездегі парламент және жоғарғы сот органы, ханның ішкі және 
сыртқы саясат мәселелері бойынша шешім қабылдануы «билер 
кеңесінің» құптауын талап еткен. Ш. Уәлиханов бұрынғы билер 
сотында халық демократиясының эелементтері бар деп білді.

Билердiң саяси салмағы едәуiр болғаны соншалық, кей жағдайда, 
тіпті ханның өзі аталмыш институттың беделді өкілдерімен, ақылдаса 
отырып, хан кеңесiнде қарастырылған мәселелер шешімін бірге 
қабылдап отырған. Соғыс және бiтiм мәселелерiнде байланысты 
сыртқы жаумен келiссөздерге көбiне билер жүргендiктен, түпкi 

шешімді шығару сөз саптаған шешен-билерге жүктелгенi даусыз. 
Тіпті, хан сайлау тәрiздi аса маңызды қоғамдық рәсiмдi атқару 
сонау Шыңғыс ханнан бастап негізінен билер атқарып келгені 
ақиқат. Керек болса, хандық институтының қашанғы әлеуметтiк 
негізі болып келген сұлтандар тәрiздi әлеуметтiк категорияның 
өзi қоғамдық салмағы жөнiнен билер және батырлармен тең 
түсе алмай қалған едi. Билердiң беделі мықты болғаны сонша, 
руаралық дауларды шешу негізінен олардың мойнына  жүктелетiн. 
Әрине, билер руаралық, тайпаралық дауларды шешу барысында 
тек сот мәселесiмен шектеліп қоя бермеген. Олардың басты 
міндеті барлық ру-тайпалардың мүдделерiнiң тепе-теңдiлiгiн 
қамтамасыз ету, саяси тұрақтылықтың бұзылуына жол бермеу. 
Мәселен «Жеті Жарғының»бір бабында: «Хандар мен сұлтандар, 
ақсақалдар мен рубасылар  күздiң күнi даланың орта кіндігінде 
жиналып, халық мәселелерiн талқылауы тиіс» делінген [7;  56].  
Соған қарағанда, қазақ қоғамындағы билiк өкiлеттi болса керек. 
Аталған халық маслихаты – хан немесе жауап беретін маңызды 
мәселелердi шешуге жиналатын. Олай болса, ортағасырлық көшпелi 
қоғам – қазiргi заман талаптарына сәйкестiрiлген демократиялық 
саяси жүйе. Саясаттану ғылымында мұны плебесцитарлық, яғни 
«тікелей бұқаралық» демократия деп атайды.

Билер билік басындағылар мен бұқара халық арасындағы тікелей 
және кері байланысты iс жүзiне асырушы негiзгi саяси құрылым 
болды. Олардың мiндетi тұрғындардың талап-тілегін саяси  жүйеге 
жеткізіп, қоғамдағы саяси-әлеуметтiк тепе-теңдiлiк күйiнiң 
бұзылуына жол бермеу. Би институтының арқасында қазақ қоғамы 
бір қалыпты күйде қызмет етіп, дағдарысқа ұшырамады. Билер 
халық арасынан сайланатын  болғандықтан, хандық билікке 
тосқауыл болды. Билердiң қолында әскери, саяси-әкiмшiлiктiк, сот 
және заң шығарушы билік тетiктерiнiң шоғырлануының өзi хандық 
билікті тежеуге ықпалын тигізіп отырды.

Қорыта келгенде, көшпелi тұрмыс-тiршiлiк үрдiсiне сүйенген 
қоғам жағдайындағы билер институты – мұрагерлiк заңына 
негізделген дәстүрлi бекзадалық билік, хандық институтына  
қарағанда, халықтың қайнаған ортасының өзi тарихи қалыптастырып 
шығарған демократиялық билік тұтқасы ретінде бағалана алатын 
институт-дәстүр деуге болады.

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы батырлар институтының  орны. 
Үздіксіз әскери қақтығыстар мен ұдайы әскери қауіп жылдары 
болып есептелетін қазақ-жоңғар қатынастарының кезеңі XVII–XVIII 



152 153

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
ғасырларда әскери және саяси өмірде көптеген батырлар тобының 
пайда болуына әкеп соқты. Бұл  кезеңді зерттеушілер «батырлар 
институтының» аса бір гүлденген шағы, «батырлар дәуірі» деп 
айтады. Себебі осы уақытта тарих сахнасына  аты белгілі батыр 
бабалар – Бөгенбай, Қабанбай, Малайсары, Райымбек, Сағынбай, 
Баян, Сары, Тәттібай, Барақ сынды тұлғалар шықты.

XVIII ғасырда «батыр» сөзі екі түрлі мағынада қолданылған: 
біріншіден, батыр деп қарапайым халық арасынан шыққан – батыл, 
жауынгер, ержүрек адамды айтса, екіншіден жоғарғы тап, яғни 
хандар арасынан шыққан батырларды да атаған.

Батырлардың әлеуметтік басымдылығы туралы Ш. Уәлиханов 
«Батыр қырғыздардағы ру басы, сұлтаннан кейінгі бірден-бір 
үлкен құрметті адамы, бұл ең беделді адам» – деп жазғанын  
Е. Бекмаханов өз еңбегінде айта келіп, XIX ғасырдың ортасына 
қарай қазақ байларының, сұлтандарының «батыр» деген атақты өз 
лауазымдарына қоса айтатынын жазған. Оған мысал, Есет батыр-би, 
Абылай ханның кейбір жағыдайда Абылай Баһадур хан деп аталуы. 
Қазақ қоғамындағы батырлардың жоғары шен екенін А. Семенов 
та дәлелдеп, – «жалпы қазақтарда он бес шен болған, соның ең 
жоғарғысы баһадур» [13; 93] деп жазады. Батыр шені мұрагерлікке 
қалмайды, ол жеке бастың батырлығымен келеді.

Көшпелі қоғам үрдісіндегі батырлар институты – халық 
арасынан шыққан әскери саяси институт. Бұл институттың халық 
арасында кеңінен қанат жаюы ең алдымен қазақ халқының төрт 
жағынан да үлкен қауіп ортасында орналасуы еді. Сол себепті де қазақ 
қоғамындағы батырлар институты жаудан қорғануда кәсіби дәрежеге 
жетті. Өзінің XVIII ғасырдағы қазақ қоғамына тән классикалық 
үлгісіне дейін батырлар институты бірнеше сатыдан өткен:

1. Рулық құрылыс кезінде-ру, тайпалардың әскер басы, көсемі 
болған.

2. Феодализм дәуірінде оларда феодалданып, қоғамдағы 
ақсүйектер табымен теңесе бастады.

3. XVII–XVIII ғасыр батырлар институтының гүлдену кезеңі 
[14; 83], яғни қазақ-жоңғар қатынастары кезеңі. Ұлт азаттық 
көтерілістің көптеп етек ала бастауы. Ал Қазақстан Ресей 
бодандығына енгеннен кейінгі кезеңде батырлық институт  өз мәнін 
жоғалта бастады.

Қоғамдық-саяси даму жағынан келгенде дәстүрлі қазақ қоғамы 
ішкі әлеуметтік топтардың ұйымдасу бірлігіне бейімделген еді. Бұл 
ретте әлеуметтік ұйытқы болған хан, сұлтан, би, рубасы ақсақалдар 

қатарында батырлардың да өзіндік орны бар. Осы жағдайды 
М.Вяткин басқа түркі тілдес-өзбек, қырғыз, қарақалпақ халықтарында 
байқалмаған, тек дәстүрлі қазақ қоғамына тән құбылыс ретінде 
бағаланады. Өйткені, Шыңғысхан жорығымен бірге тараған «батыр» 
термині басқа түркі тілдес халықтар мен кейбір еуропалық елдерде 
тек құрметті әскери атақ шеңберінен аса қойған жоқ. Ал, қазақтың 
кең байтақ даласындағы көшпелі өмір талабы батырлардың саяси, 
әлеуметтік статусқа дейін жетілуіне алып келді.

Батырлар бір жағынан биліктің тірегі болса, екінші жағынан – 
оппозиция да болған, ал мәртебесі бойынша олар «кіші хандарға» 
теңестірілген.

Бекмаханов тұжырымдағандай XVII ғасырдың аяғы XVIII 
ғасырдың бірінші жартысында батырлар азаматтық істерге тікелей 
араласты [1;4]. Жалпы, деректемелік әдебиеттерде көбінесе батырлар 
рубасылық құқықтырды тартып алушылар рөлінде орын алған. 
Алайда, хан болсын, сұлтан болсын, би, рубасы ақсақалдар болсын 
барлығы да неғұлым батырлық атағымен әйгілі болған сайын 
соғұрлым бұхара халыққа шынайы билеушілер ретінде танылды. 
Сондықтан да көбінесе ақылы ісіне сай батырлар рубасылыр билікке 
дала демократиясы арқылы жетті. Г. И. Спасскийдің деректері 
бойынша үш жүзге бөлінген 67 ру-тайпалық бірлестіктің жиырма 
бесінің билік басында батырлар болған [13; 34]. Елді билеу немесе 
ішкі әлеуметтік өмірдің қайнаған ортасында жүрген батырлар өзара 
әлеуметтік жіктерге бөлінді батырлар ішінен ұлыс, үлкенаймақ 
бөлігін қолына ұстап, әмір жүргізгендер де ру тайпа басшы деңгейінде 
де және жеке-дара азаматтар қатарында да болғандар бар.

Қорыта айтқанда, «батыр» көшпелі қазақ қоғамның тірегі және 
хандық биліктің тұтқасы болды деп айтуға болады. Өйткені көшпелі 
қоғамның бір ерекшелігі  – оның билеушілері  хан ғана емес, батыр 
атағына да ие болу керек  болған.

Қорытынды. Қорытындылай келе, дәстүрлі қазақ қоғамында 
демократиялық құндылықтарға сүйенген  билік жүйесін көруге болады.

Дәстүрлі басқару жүйесіндегі бір ерекшелік – қарапайым 
халық пен билік тұтқасын байланыстыратын билер мен батырлар 
институтының хандық институтпен бір қатарда тұруы. Билердiң 
қолында әскери, саяси-әкiмшiлiктiк, сот және заң шығарушы билiк 
тетiктерiнiң шоғырлануының өзi хандық билiктi тежеуге ықпалын 
тигiзiп отырды. Ал батырлар бір жағынан биліктің тірегі болса, 
екінші жағынан – оппозиция да болған, ал мәртебесі бойынша олар 
«кіші хандарға» теңестірілген.



154 155

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Сондықтан Қазақ хандығының басқару жүйесінде соғыс, жау 

шабуылы, індет,  алыс қашықтыққа көшу сияқты төтенше жағдайларда 
ғана орын алғаны болмаса, негізі қатаң орталықтанған билік болған 
жоқ. Бейбіт уақытта көшпелілер  монархтың күшті билігіне мұқтаж 
болған жоқ, себебі әрқайсысы көшпелі өмірдің тұрмысымен 
айналысып, әркім өз жұмысын істеп бейбіт өмір сүріп жүре берген. 
Дәстүрлі қазақ қоғамында  қолына қару ұстай алатын, басы ерікті 
әрбір ер адам заңды тұлға бола алды. Әр адамның  көшіп-қонуға,  
жиналысқа, пікірталастарға қатысып, ешкімнің бет ажарына қарамай өз 
пікірін тура айту еркіндігі өзінде болды. Өзінің шағымымен  қатардағы 
көшпелі  тікелей ханның өзіне де бара алды. Бұл жерде көшпелілерде 
егіншілер, қолөнершілер мен саудагерлердің отырықшы қоғамынан 
қарағанда демократия басым болғанын анық байқауға болады. Тағы  бір 
айта кететін ерекшелік, еуропалық елдерде  азаматтардың барлығына 
мұндай құқық берілген жоқ, мысалы сайлау құқығы мүліктік цензге 
қарап берілді. Ал көшпелі қазақ қоғамында мұндай құқықтар әрбір 
қару ұстай алатын ересек адамдарға берілді. Әрбір қазақ бір нәрсеге 
наразы болған жағдайда,  шеңберге қамшысын  лақтырып, «Дат, хан 
ием!»  деп, яғни  өзіне сөз беруін сұраған және сөз сөйлеу құқығын 
алған.  Ондай құқық еуропалық қоғамда да, орыс шаруа қоғамында да 
болған жоқ! Сондықтан, дәстүрлі қазақ қоғамында халыққа  жеткілікті 
түрде кең құқықтар мен еркіндіктер болды деуге болады.

Көшпенді қазақтарда  отырықшы халықтарға қарағанда 
демократияның тағы бір белгісі - қазақтардың өзін құлдық шалмаған 
болатын. Құлдар құрамын соғыс барысында қолға түскен тұтқындар 
құрады. Олар мал күтумен, қорғасын қорыту сияқты жұмыстарды 
атқарды.  Бірақ қазақтарда өздерінен «құл» болмады. Өйткені бұл 
өз халқын сыйламағаны деген Крафттан берілген үзінді дәлелдей 
түседі. Қазақтардың өзі ішіндегі төменгі әлеуметтік топты құрайтын 
қатардағы жатақтар құлдық жағдайға түспеді. Себебі мұндағы рулық 
қатынастың беріктігі және ірі байлық иелерінің оларға түрлі әдеттік 
нормаларда қарастырылатын көмек арқылы қолдап отырды.  Тіпті ең 
кедей байғұстың өзі  басыбайлы орыс шаруасы немесе  Еуропаның 
қала тұрғынына қарағанда неғұрлым көбірек құқыққа ие болып, 
еркіндігін сақтады.  Қазақтар тіпті тұтқынға түскендердің өздерімен 
де жақын болып, ислам дінін қабылдатып, еркіндік беріп,  отбасына 
толық құқылы мүше етіп қабылдаған да  жайттар да аз емес. Мысалы, 
Абылайдың солтүстік Қырғызстанға жорығынан кейін, көптеген 
қырғыздар тұтқынға түсіп, арғындардың арасына қоныстандырылып, 
бай қырғыз бен жаңа қырғыз әулетін құрып, толық құқылы қазақтарға 

айналды. Жалпы, қазақтардың арасында ассимиляцияланған 
түрікмендер, башқұрттар, татарлар, қарақалпақтар, ноғайлар, сібір 
татарлары  да болды. Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түініне келгенде, 
қазақтардың көшпелі қоғамы барлық әлемге ашық болды, көрші 
елдерден өздеріне іш тартқан қашқындарды, қоныс аударушыларды 
кіргізді. Осындай орын алған жайттардың  барлығы қазақ қоғамындағы 
демократиялық принциптерді көрсетеді.
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6.10 Археология және этнология

6.10 Археология и этнология

РИТУАЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА 
КАЗАХСКОГО НАРОДА, СВЯЗАННЫЕ 
С ЦЕННОСТЬЮ СЕМЬИ И РОДСТВА

АлибеК А. р.
ученик, СШ № 11, г. Павлодар

НАурызбАевА С. Т.
учитель истории, СШ № 11, г. Павлодар

Каждый народ стремится сохранить свои обычаи, развить 
культуру и обогатить язык. Традиции и обычаи – это то, что сохраняет 
самобытность страны, воспитывает личность, прививая любовь к 
Родине. Инициативная программа «Рухани жаңғыру», направленная на 
возрождение духовности и традиций казахстанского народа, открывает 
привычные мероприятия в новом векторе. Национальная кухня  это 
не только показатель пищевых предпочтений отдельного народа, но  
и  являются яркой визитной карточкой нации.  Как явление культуры, 
пища и ее принятие регулируется  комплексом норм обусловленных  
системой ценностей  каждого народа. У казахского народа очень 
самобытная и интересная национальная кухня, этикет казахского 
застолья – целая наука, в основе которой уважение к старшим, к 
гостям. Подношение угощений гостям – непростая церемония. Каждое 
блюдо должно соответствовать возрасту и положению гостя. Пищевые 
предпочтения наших предков формировались на протяжении многих 
веков, еда обеспечивала человека оптимальным количеством полезных 
и питательных свойств. Все блюда национальной кухни кочевников  
имеют свою глубокую философию, и несут вкус земли, информируют 
о традициях кочевых народов, заключая в себе сакральнй смысл,  
участвуя в воспитании детей. В системе духовных ценностей казахов  
важное место также всегда занимали и занимают семья и родство. 
Когда готовили блюдо, каждому члену семьи готовили отдельную 
часть. Например, аксакалам, самым уважаемым в доме или старшей 
матери подавали бас и жанбас. Приготовленную баранью голову, 
выложенную на красивое блюдо, хозяин дома преподносит главному 
гостю за столом. А дальше уж тот должен будет распределять эту 
голову среди гостей по собственному усмотрению. Уши обычно дают 
юношам с пожеланием быть повнимательнее к тому, что говорят 

взрослые; нёбо– юным девушкам (оно символизирует красноречие и 
трудолюбие).

Раздающему надо не  забывать и о некоторых тонкостях. 
Например, детям не полагается давать мозги – будут 
слабохарактерными. Особые умельцы – старейшины – умудряются 
устроить из этого процесса целое шоу, распределив голову человек 
на двадцать–тридцать и сопровождая раздачу такими дружескими 
и остроумными комментариями, что гости умирают от хохота [1].

Во время тоя, аса, праздников гостей угощают национальными 
блюдами, приготовление которых требует умения и навыков. Каждое 
блюдо соответствует возрасту, положению гостя. «Бас табак» – главное 
блюдо, «сый табак» – почетное блюдо, «куйеу табак» – блюдо для 
зятя, «келiн табак» – для снохи, «жастар табагы» – для молодежи и т.д.

В обрядовой кухне нашли отражение и теплые чувства матери 
к сыну. Для они готовили жаужүрек, с целью, чтобы они росли 
смелыми и храбрыми. Готовится это блюдо из бараньей печени и 
брюшного жира, которые богаты белками, витаминами A и C, самое 
главное – в бараньей печени содержится гепарин, способствующий 
профилактике инфаркта миокарда. «Пищу батыр находит  в пути», 
гласит народная мудрость. И это блюдо изначально готовили воины, 
охраняющие мир и покой народа. «Жау келгенше – мынаны жеп 
қояйық» («Пока враг не пришел – надо всё это съесть») . Есть 
также шыж-мыж – чисто мужское блюдо из внутренностей мелко 
рогатого скота, запеченных в қарын – желудке животного. Оно 
объединяло соплеменников и давало силу. Блюдо символизоровало 
мужскую дружбу. Оно готовилось по особому рецепту для всех 
родственников, друзей и соседей. На огне обжаривали мелко 
нарезанные бараньи почки и легкие. Для каждого региона 
характерен свой особый рецепт приготовления данного деликатеса. 
В Павлодарском Прииртышье мелко нарезанными обжаренными 
почками и легкими начиняют толстую кишку (бүйен) [2].

Куйрык бауыр – это обрядовое блюдо казахов из печени и 
курдючного сала. Согласно обряду во время сватовства сторона 
невесты преподносила особое угощение куйрык бауыр в знак 
скрепления договора о свадьбе. Сватающие стороны во время 
сватовства ели из одной посуды. Это налагало на родителей сторон 
определенные права и обязанности, уже нельзя было отступать от 
свадебного договора. Для приготовления куйрык бауыр печенку 
вымачивали в молоке. Курдючное сало нарезали крупными кусочками 
и отваривали, потом клали туда же печенку, соль, перец черный и 
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варили до готовности. Важно было чтобы печенка не переварилась. 
После этого воду сливали а печенку и сало охлаждали и нарезали 
тонкими ломтиками. При подаче на стол на каждый ломтик 
печенки ложили ломтик курдючного сала. В народе сохранилось 
высказывание «құйрық бауыр жедің бе, құда болдым дедің бе» (что 
в переводе, отведал блюдо и стал сватом.) Печень по представлению 
казахов – главный орган в живом организме, она очищает кровь, а 
значит, хранит человека от зла и прочей нечисти. «Баурым» – «печень 
моя» – зовут казахи самого близкого и дорогого человека. Жирный 
курдюк – символ изобилия, богатства. Поедание ритуального блюда 
– вербальное пожелание счастливого родства. Существует и такая 
традиция, когда выливают продукт белого цвета. Это происходит, 
к примеру, когда девушка выходит замуж, и ей вслед разливают 
белоснежный напиток,  как символ чистой благополучной жизни.

Ритуальное блюдо үлпершек – блюдо из сердца лошади 
или коровы готовили родители девушки, вышедшей замуж и 
покинувшей отчий дом. Гостинец передавали, чтобы дочь понимала, 
что родные скучают по ней и любят. Уважаемому зятю и любимой 
дочери готовили Өрметөс. Форма грудинки баранины напоминает 
два крыла птицы, с двух сторон с середины ее сплетали тонкой 
кишкой с пожеланием молодой семье быть двумя крыльями одной 
птицы. Чтобы они жили долго и счастливо. 

Особого внимания стоит питание беременной женщины и 
молодой матери. Чтобы развитие плода и новорожденного проходило 
нормально, женщинам готовили разнообразную питательную еду. 
Например, Быламық – это отличное дополнение к ограниченному 
рациону молодой матери. Внутриутробное формирование костей 
плода происходит за счет кальция в организме матери. Нередко 
в таких случаях у беременных и кормящих женщин возникают 
проблемы, связанные с недостатком этого элемента. В составе этого 
блюда – мука, молоко, сливочное масло, сок обработанного пшена, 
сахар и соль по вкусу. Быламық очень богат кальцием и железом. 
Кальций не только укрепляет кости и зубы беременной и кормящей 
женщины, дает силы, улучшает настроение, укрепляет нервную 
систему, влияет на улучшение памяти [3].

Обряд жарысказан, буквальный смысл которого связан со 
скорым приготовлением пищи в условиях беготни, впопыхах. 
Его проводят, когда у женщины начинаются родовые схватки. В 
этот час, радостный и тревожный одновременно, женщины в доме 

или юрте поднимают притворную суету, торопливо готовя еду. 
Считается, что пока готовят мясо, женщина успеет родить. 

Вкусное и питательное казахское лакомство төнкерме, Это 
обрядовое блюдо, которое готовили из перемолотой обжаренной 
пшеницы специально для рожениц. По традиции свекровь 
созывала женщин для помощи во время родов невестки. Все 
вместе они готовили данное блюдо, выражая свою поддержку и 
заботу. Төңкерме, в основном, готовят во время обряда жарыс 
қазан и кормили этим блюдом женщину сразу после родов, для 
восстановления сил. В народе данный вид мучного изделия носит 
самые разные названия: қазан төңкерме, доғалатпа.

На сороковой день от рождения ребенка проводили детский 
обычай колжа. Колжа – ритуальное угощение матери после родов. 
Блюда предназначались главным образом для восстановления сил 
роженицы. Именно ей, в первую очередь, подавался горячий бульон 
и только потом угощались остальные. Для такого случая приносили в 
жертву молодую овцу и отваривали ее. Большое значение придавали 
шейному позвонку. Участники трапезы откусывали мясо зубами. 
Причем первая это делала роженица, а последняя киндик шеше (вторая 
мать). После трапезы кость не выбрасывали, а насаживали на палочку 
сквозь спинномозговой канал и вешали на женской половине юрты. 
Снимали его только тогда, когда ребенок умел держать голову [4].

На Наурыз готовили уйкыашар – своего рода белковое блюдо 
в казахской кухне. Его преподносили женщины своим мужчинам. 
Обязательно сохраняли с зимы кусок мяса, его вялили с помощью дыма, 
потом варили в первом молозиве. Оно впитывало его в себя, получая 
огромное количество белка. Таким образом, женщины кормили мужей, 
чтобы они наполнились силами после «зимней спячки». Без разрешения 
старших и мужей снохи не могли позволить себе развлечения. Когда 
старшие отправлялись на той, в ауле оставались одни женщины. В 
таких случаях они устраивали для себя пир: варили вкусное мясо, 
ставили чай в самоварах пели, шутили, секретничали, советовались. 
«Абысын асы» объединяло, сближало, сплачивало женщин. 

Блюдо «Окпе сут», которое готовят из легких,  предназначалось 
дальним родственникам: «өкпелемесін» – «чтобы не обижались». 
Когда хозяйки замечали, что их сородичи долго к ним не приезжают, 
они готовили это блюдо, чтобы забыть все обиды [5].

Еще одно блюдо братания – Баурсак. Слово «баур», от которого 
произошло «баурсак», в переводе с казахского означает «брат».
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Это небольшие шарики из теста, обжаренные на масле. Баурсак 

похож на маленькое солнце, и символизируют тепло и счастье. Этим 
блюдом встречают гостей, его подают во время праздников и свадеб.

Существует народная казахская сказка про хана Искандера, 
у которого росли рога. Знали об этом только те, кто брил хана. 
Сразу после бритья хан казнил их, чтобы те не рассказали никому 
о его рогах. И вот пришла пора одному юноше брить хана. Его мать 
приготовила на молоке баурсаки и дала сыну, велев есть их прямо 
во время бритья. Хан заметил баурсаки и, попробовав, полюбил 
их вкус. Он узнал, что они были приготовлены на молоке. Тогда 
хан решил не казнить юношу, ведь теперь они молочные братья. 
В казахском эпосе простой юноша и хан могут породниться, 
отведав общее блюдо [6]. Изучения  системы взглядов казахского 
народа сквозь призму традиционной обрядовой жизни кочевников 
позволяет не только расширить знания, но и понять основные 
духовно- нравственные принципы  народа.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫң ОЮ-ӨРНЕКТЕРІНІң 
ТАРИХЫ ЖӘНЕ СЫРЫ

АубАКировА А. М.
5 сынып оқушысы, № 3 Успен ЖОББМ, Павлодар обл., Успенка ауд., Успен а.

 САТыбАлДиНов е. А.
жетекші, тарих пәнінің мұғалімі және магистрі, № 3 Успен ЖОББМ, 

Павлодар обл., Успенка ауд., Успен а.

Зерттеудің өзектілігі: Ұлттық ою-өрнектерді зерттей отырып, 
халқымыздың ою-өрнегін өшуге, жоғалуға жатпайтынын жас 
ұрпаққа дәріптеу.

Жұмыстың орындалу әдістері: Бүгінгі тақырыпқа байланысты 
туындап отырған мәселеге қатысты ғылыми әдістеме көздерін 
теория түрінде талдау.

Оқушылардың ою-өрнек өнеріне деген оқу танымдық 
шығармашылығын, іс әрекетін талдау.

Зерттеу мақсаты: Ою-өрнек өнері-қазақ халқының ауыз 
әдебиеті секілді мәдени шежіре. Мақсат, болашақ ұрпақтарымызға 
ұмыт болып бара жатқан осы өнерді таныстырып қана қоймай, 
оны қолөнер, сурет, сәулет өнері және өндіріс салаларына ендіре 
отырып, осы өнерді қайта жаңғырту, оған жаңа мазмұн беру.

Халқымыздың көркем мұрасы ою-өрнек өнерін , ғылыми 
тұрғыдан зерттеп, оның көне және озық үлгілерін сөрелеп шығу, 
тарихын, қоғамдық әлеуметтік, тәрбиелік мәнін ашу.

Зерттеу нысаны: Ою-өрнек өнерді тұтыну қажеттігін, өнердің 
жаңа бағыттарын анықтау, жүйелеу.

Қазақ ою-өрнегінің әр түрлі тарихи кезеңдердегі композициялық 
ерекшеліктерін анықтап, олардың даму жолдарын зерделеп, ғылыми 
негіздерін жүйелеу.

Жұмыстың нәтижесі: Ата-бабаларымыздың жинақтап 
дайындаған бай тәжірибесін қолдана отырып, ою-өрнектің 
технологиясын таңдап алудағы оқушының іскерлігін, шеберлігін 
қалыптастыру.

Өрнектелген бұйым арқылы оқушының ұлттық өнерге деген 
көз-қарасын, қызығушылығын дамыту.

Зерттеудің жаңалығы: Ғасырлар бойы келе жатқан ою – 
өрнектерді ғылыми тұрғыда талдап, жаңа заман талабына сай 
өзгерістер енгізу жолдарын қарастыру.

http://www.gasronom.ru/
http://www.gasronom.ru/
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Қазіргі заман талабына сай шеберлердің шығармасының дүниеге 

келуі зерттеу мен білгірлікті, еңбекқорлықты, ғылымдылықты, 
талант пен дарындылықты қажет ететіндігін ұғыну.

Қазақ ою-өрнегі-ғасырлар бойы дамып келе жатқан өнер 
туындысы. Халқымыздың қай қолөнер саласын алсақ та, 
ою-өрнектер өзіндік ерекшелігін сақтай отырып, белгілі бір 
тәртіппен орналасқанын көреміз. Оюлардың ежелден келе жатқан 
нұсқаларында элементтер құстың, гүлдің, жануарлардың түрін 
тұспалдап тұратыны белгілі [1, 14 б.].

Көне түркілердің түсінігі бойынша, құс-көктің, балық-
судың, ағаш-жердің белгісі. Сол қазақ ою-өрнегінің мақұлықаты, 
нәубет аты, ғарыштаты, тікесызықты, нышандық, танымдық т.б 
сарындарының мазмұнын байыта түсті. Халқымыздың ғасырлар 
бойы мұра болып келе жатқан 60-қа жуық оюлардың мазмұны мен 
нұсқасы, атаулары жиналған. Мәліметтерге сүйенсек, шеберлер 
өздерінің қолөнер туындыларына табиғаттан алынған бейнені 
дәлме-дәл түсіруге ұмтылған. Бұйымдарда жан-жануарлардың 
мүйізі, дене мүшесі, тұяғы, құстың тұмсығы, түлкінің басы, бөрінің 
құлағы немесе иттің құйрығы т.б және өсімдіктердің түрлері кеңінен 
бейнеленген [2, 9 б.].

Қазақ ою өрнегінің өзіне тән даму жолы мен тарихы бар. Ол 
тарих сонау көне замандардан сақ, андронов мәдениетінен басталады. 
Андронов мәдениеті б.з.б екі мыңжылдықтың соңғы жартысы 
мен бір мыңжылдықтың басында Батыс Сібір мен Қазақстанды 
мекендеген тайпалар мәдениеті. Ал б.з.б 7–10 ғасырда сақтар 
негізінен  Оңтүстік Шығыс және Орталық Қазақстан жерлерін мекен 
еткен. Сақ тайпалары туралы құнды тарихи деректер ежелгі заманғы 
грек және парсы тарихшыларының қол жазбаларында кездеседі. Ол 
жазбаларда грек тарихшылары сақтарды «азиялық скифтер» – деп, ал 
парсы тарихшылары «сақ» – деп атаған. Бұған елімізде ұзақ жылдар 
жүргізген архиологиялық зерттеулердің нәтижесінде анықталған. 
Ежелгі мәдениеттің үлгілері дәлел бола алады [3, 17 б.].

Қазақтың ою-өрнектерінің түрлері де, атаулары да көп. Бұл 
жерде 200-ге тарта түрлерімен жас ұрпақты кеңірек таныстырып 
және ою-өрнектердің кейбір заттық ұғымдарын еске салып, олардың 
кейінгі жастар үшін де түсінікті болу жағын қарастырдық.

Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа, бір шебердің ұсталық, 
іскерлік мәнерінен екінші біреуге үнемі ауысып отырғандықтан 
осы күні кейбір облыстардағы «қошқармүйіз», өрнегі бастапқы 
бейнесінен өзгеріп кеткен. «Ырғақ», «сағат бау», «түйетабан», 

«жүрекше», «қазтабан»-деп аталатын әдемі өрнектерді кейбір облыс  
шеберлерінің орындауында олқылықтар бар [4]. 

Ертеден келе жатқан халықтық мұраны екшеп, тазартуды 
ойласақ, ең алдымен осындай бұрмалаушылықтан арылтып,оны 
әдемілігіне жеткізе жаңа түр, жаңа мазмұн бере дамытуымыз қажет.

Қазақтың ұлттық ою-өрнектерінің негізін іздестіру ісінде 
Т. Қ. Бәсеновтың «Орнаменты Казахстана в архитектуре» деген 
кітабы көптеген құнды материалдарға толы. Автор ою-өрнек 
элементтерінің даму тарихын көрсете келіп, оларды түр-түрге 
ажыратады. Мысалы: «арқармүйіз», «қырық мүйіз», « сыңармүйіз», 
«қармақ», «ырғақ», «қошқармүйіз», «жапырақ», «гүл»,  т.б. [5, 13 б.].

Әрбір ою-өрнектегі атау жай ғана атау емес, сол атаулар арқылы 
ою – өрнектің тал бойында жасырын жатқан сырды, маңызды да 
мағыналы ойды алуға болады.

Мәселен, «орамал балдақ» – оюының атауында да мағыналы 
мән жатыр, «орамал» – әйелдер басына тартатын жаулық, «балдақ» 
– шымылдықтың бау өткізетін шығыршығы, ілгегі, яғни, орамал 
мен балдақ жаңа түскен келінге шымылдық тұту басына жаулық 
салу сияқты қазақ салтының шартты бейнесі ретінде бейнеленген.

«Орамал балдақ» – өрнегінің жан-жағына «тұмар», «гүл 
оюы», «су оюлары» салынып, аққуларға қызыл, жасыл, көк түспен 
тоқылады. Мұнысы – «туған жердің гүліндей жайнап, сарқырап 
тоқтамай, ақпай судай, мәңгілік халқыңа қызмет ет» – деп халықтың 
жаңа түскен келінге айтатын арман тілегі.

Ою-өрнек – өрелі өнер
Шебер көп бұл заманда кілең керім,
Болмайтын ажыратып түр өңдерін.
Сүрінбей өте алар ма ғасырлардан,
Әжемнің оюындай, жыр – өрнегім...  Ф. Оңғарсынова [5, 16 б.].
Ою-өрнектің композициясы, симетриясы, ассиметриясы, 

коларит, ритмі болады. Олар өзара бір-бірімен байланысты.
Композиция – ою-өрнектің 1 заттың бетіне реттесіп орналасуы.
Симетрия – ою-өрнектегі ойықтың бір-бірімен тең болуы. 

Симетрия кез-келген ою-өрнекте болады.
Коларит – ою-өрнектегі бояу түрлерінің бір-бірімен үндесуі.
Ритм (ырғақ) – ою-өрнектегі бір элементтің қайта қайталануы.
Ассиметрия – ою-өрнектің басы мен аяғындағы өлшемнің  

2 түрлі болуы [6, 34 б.].
Бұрын белгілі бір ұғымды, түсінікті білдіретін ою-өрнек 

таңбаларын беріп келе жатқан сәндік, салтанат белгілеріне 
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айналады. Әйтсе де, кейбір ою-өрнек үлгілерінің бастапқы 
мағына ұғымы сақталып қалған. Мәселен «қошқармүйіз» оюы 
молшылықтың белгісі ретінде әлі де қолданылады.

Көшпелілерде өсімдік типтес ою-өрнектер аз емес өсіп өнетін 
табиғат дүниесін кие тұту, тәңірі тұту олардың да жоны бар деп 
қабылдау сенімі басым еді. Төрт жапырақтан тұратын гүл– ою– 
дүниенің төрт торабын кеңістің гармониясын білдіреді. Қазақтардың 
ұғымына түр-түстің де орны айрықша. Мысалы «көк» – аспанның, 
аспанға табынудың, «қызыл» – оттың, «ақ» – шындық, қуаныш, 
«сары»-айырылудың, «қара» – жердің, «жасыл» – көктемнің, 
жастықтың символы [6, 25 б.].

Қолөнер шеберлерін, суретшілер мен сәнгерлерді ұлттық рухта 
тәрбиелеуде ою-өрнектің атқаратын рөлі өте зор. Қолөнер шеберлері 
жасаған бұйымдарда ұлттық нақыш айқындалып тұруы тиіс. Сол 
ұлттық нақышты айқындап бейнелейтін өнер түрі – қазақтың  
ою-өрнегі.

Зерттеу барысында мен бүгінгі таңда қазақтың 230-дай оюының 
ежелден келе жатқан атауларын білдім. Ою-өрнектерді екі топқа 
бөліп қарастырамыз, бірінші ою-өрнектердің өзіне, түріне қатысты 
атаулар, екінші топқа ою-өрнек қолданылатын бұйымдардың 
атаулары жатады. Бүгінгі таңда ою-өрнектің шығармашылық 
маңызы артып отыр. «Ою», «өрнек» сөздері бір мағына білдіреді. 
Бедері түсірілген үлгіні ойып, кесіп, қиып немесе қиюластыру ою 
деп аталады [7, 14 б.].

Ал киім-кешекке, бұйымдарға кестелеп бейнеленетін бедер, 
алаша, тұскиіз, қоржын сияқты бұйымдарға түсірілген түрлі 
геометриялық бедерлерді өрнек деп атайды.

Қазақтың ою және өрнек деген сөзі бірігіп, «орнамент»  деген 
мағынаны білдіреді. Бұл сөздің мағынасы – сәндеу, әсемдеу.

Ою – өрнек атаулары халықтың мәдени әлеуметтік өміріне 
байланысты үнемі өзгеріп отырады, кейбір сөздердің ескіруіне 
байланысты оның атаулары да аз қолданылып, архаизм қатарына 
қосылады. Ол атауларды тек тарихи шығармалардан, мұражайлардан  
ғана кездестіреміз. Мысалы: «Дөдеге», «Жыланбауыр», «Балташат», 
«Айбалта», «Бестемше» т.б. атаулары қазіргі тілдік қолданыста жоқ.

Ендігі менің міндетім – ұлттық дүниетаным ерекшелігін 
танытатын ою-өрнек өнер саласын заман талабына сай жетілдіріп, 
көркем рухани қазына ретінде пайдалана білу, ою-өрнек саласында 
одан әрі зерттеу жұмысымды жалғастыру және осы киелі өнерді әрі 
қарай дамыта отырып көздің қарашығындай сақтау, жандандыру.

«Өнер көзі – халықта» дегендей, өнер түрлері елде мол, 
халықпен бірге жасап келеді, және жасай береді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1«Парасат»  №1, 1999 ж.
2 «Ұлағат»  №1,2 1999 ж.
3 «Қазақстан әйелдер»  №1. 1994 ж.
4 «Тарихи таңба – ою-өрнек. Интернет материалы.
5 «Мектептегі технология.» №4, 2006ж.
6 «Мектептегі технология.» №1, 2006 ж.
7 «Қазақ тарихы» №4 2004 ж.

Сурет 1 – Жұмыс басы

Сурет 2 – Жұмыс ортасы

Сурет 3 – Жұмыс соңы
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сы ФИКСАЦИЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

бАйгАзиНов А.
ученик 9 класса, Региональный учебно-методический центр 

дополнительного образования «Ертіс дарыны»
жАНАС г. Д.

руководитель, учитель биологии

Наш Елбасы, выступая с очередным Посланием, подчеркнул, 
что идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий 
свою историю, язык, культуру. Одним из мощных локомотивов 
модернизации, по мнению Нурсултана Назарбаева, должна стать 
программа «Туған жер», преследующая цель – через познание 
родного края и конкретную помощь Малой родине. 

В рамках программы «Рухани жаңғыру» в статье «Взгляд 
в будущее: модернизация общественного сознания» Президент 
озвучил такое направление, как исследование сакральных 
географических и культурных объектов по всем регионам 
Казахстана.Мы не однократно с Гаухар Давранбековной  работали 
над этой  статьей. Я считаю, что это, несомненно, благое дело, 
которое позволит людям, особенно нам, лучше узнать свой край, 
его историю, в буквальном смысле прикоснуться к вечности. 

Я люблю свою малую Родину, наше Прииртышье и это не просто 
банальные слова, я хочу внести свою лепту в ее развитие, меня как и 
любого ребенка моего возраста интересует ее история, ее культура.

Несомненно напрашивается вопрос о том, какое это имеет 
отношение к теме научного проекта. Просто  после того как я побывал в 
местечке под необычным названием «Гусинный перелет» и в прошлом 
году в  первом  музее естественных наук в Казахстане, впервые 
открышимся в нашем городе  я заинтересовался данной тематикой. В 
данном направление мы работаем не только на уроках биологии, химии, 
но и на таких уроках как история Казахстана, география.

Я уже неоднократно побывал в музее ««Ertis», в историко-
краеведческом музее имени Потанина.Но меня восхищает музей 
«Ertis». Посетители музея «Ertis» могут увидеть различные 
экспонаты, найденные на территории Павлодарской области. Здесь 
можно будет увидеть предметы различных эпох, по которым можно 
изучать историю, геологию, археологию.

Основная идея нового музея – установленная мультимедийная 
техника: книги real-book, информационные touch-панели и 

современные инсталляции. Весь контент представлен на трех языках 
– казахском, русском и английском.

Открытие такого музея  актуально, ведь  из главных культурных 
институтов, призванных заботиться о сохранении наследия  
уверенно можно назвать  музеи. 

Актуальность выбранной темы и исследования  подтверждается 
тем, что во многих странах именно музеи становятся центрами 
выявления, изучения, сохранения и популяризации памятников 
природы, культуры страны и несомненно истории. Ведь Елбасы в 
Послании казахстанцам  «Стратегия» Казахстан-2050» подчеркнул, 
что все что происходит в мире меняет отношение общества к 
культурному наследию и что одним из главных культурных 
институтов, призванных заботиться о сохранении наследия 
являются музеи.

Музеи – ниточка к нашему прошлому, как минимум. Не 
зная прошлого сложно строить свое будущее. Музеи участвуют 
в образовании молодёжи и просто дают возможность отвлечься 
от суеты, получить эстетическое наслаждение, ну а историко-
краеведческие –это отражение или история нашего Прииртышья.

Павлодарский областной историко-краеведческий музей был 
основан в 1942 году на базе областного отделения «Общества 
изучения Казахстана». В 1959 году ему было присвоено имя  
Г. Н. Потанина – путешественника, исследователя Средней Азии. 
Основателем музея был фотограф, краевед Дмитрий Поликарпович 
Багаев. Экспозиция музея располагается в 12 залах, раскрывающих 
историю и культуру нашего края. Имеется научная библиотека 
и шесть филиалов: Дом-музей Д. П. Багаева, музей песенного 
творчества им. М. Шамсутдиновой, Музей Войнской славы, КГКП 
«Экибастузский историко-краеведческий музей», КГКП «Аксуский 
историко-краеведческий музей», КГКП «Щербактинский историко-
краевеческий музей». (Приложение 1)

Основу собрания музея составляют коллекции: археологическая, 
палеонтологическая ,  этнографическая ,  нумизматика , 
фотоизобразительная коллекция, документальная, естественно-
научная, производственная, оружие – огнестрельное и холодное.

Особое место в работе над темой проекта занимает «Гусиный 
перелёт» – палеонтологический природный памятник. Расположен 
в нашей области, в городской черте Павлодара, на правом берегу 
реки Иртыш. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
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Были найдены останки не менее 20 древних оленей, 40 жирафов, 

130 носорогов, 200 гиппарионов. «Гусиный перелет» стал знаменит не 
только в СССР, но и во всем мире: останки богатой фауны неогенового 
периода, а это период от 25 до 2 миллионов лет назад, оказались 
неисчерпаемыми. К тому же это захоронение самое крупное.

«Гусиный перелёт»  известен как одно из крупнейших 
в Евразии местонахождений гиппарионовой фауны, возраст 
которой составляет 4–4,5 миллиона лет: хилотерия, синотерия – 
носорога, махайрода – саблезубого тигра, лагомерикса, самотерия, 
а также многих видов грызунов и т. д. С 1971 года находится под 
охраной государства.

«Гусиный перелет» известен как одно из крупнейших в 
Евразии местонахождений гиппарионовой фауны, возраст которой 
составляет 4–4,5 миллиона лет: хилотерия, синотерия – носорога, 
махайрода – саблезубого тигра, лагомерикса, самотерия, а также 
многих видов грызунов и т. д. С 1971 года находится под охраной 
государства.

Экскурсии на «Гусинный перелет», в историко-краеведческий 
музей, музей «Ertis»  разбудили во мне желание  работать в 
этом направлении. И свою работу я хочу посвятить изучению 
палеонтологического материала и на основе существующих найти  
новые инструменты  фиксации палеонтологических артефактов.
(Приложение 2).

В ходе работы над проектом велась работа с историко-
краеведческим музеем имени Потанина и совместно с  
Пересветовым Г. Ю.

Палеонтология – это наука о вымерших организмах различного 
происхождения. Этот критерий и лег в основу классификации, а 
также определил наличие нескольких подразделений: Палеозоология 
занимается изучением ископаемых остатков организмов животного 
происхождения. Она, в свою очередь, делится на два раздела: первый 
исследует древних беспозвоночных, а второй – древних позвоночных.

Биостратономия и тафономия занимаются изучением 
закономерностей распространения исохранения  древних остатков [1].

Много времени при подготовке мы проводили до пандемии на 
«Гусинном перелете». Гусиный перелет уникален настолько, что 
приступать к раскопкам можно в любой момент и в любом месте. 
Захоронения древних животных, их кости лежат в породе пластами.

При строительстве водопровода в районе села Байет под 
Экибастузом рабочие наткнулись на огромные каменные глыбы 

с впрессованными в них странными костями. Там найдены кости 
мамонта.

Эти невероятно мощные и очень сильные гиганты вымерли 
миллионы лет назад. Сельчане сообщили о своей находке 
ученым. Выехавшие на место палеонтологи обследовали останки 
и подтвердили предположения рабочих. Кости принадлежат 
мастодонту, а лежали они на глубине около трех метров.

Специалисты говорят о сенсации, так как в степной зоне 
Прииртышья останки такого огромного древнего животного 
обнаружены впервые. Все земляные работы на данном участке 
временно приостановлены.  

Интересную находку, которая может пролить свет на многие 
неизвестные страницы периода Кимакского каганата, сделали 
павлодарские археологи. На берегу Иртыша вблизи села Сычевка они 
вскрыли средневековое погребение и обнаружили останки воина с 
металлическими предметами.Также есть частичные находки на озере 
Корғанкөл, мы с учителем истории и биологии посетили эти места. 

Иртышские курганы – группа курганов эпохи бронзы и раннего 
железа (XII–VI вв. до н. э.). Находятся в Иртышском районе 
Павлодарской области Казахстана в 6.3 км от административного 
центра района – села Иртышск. Диаметр курганов составляет от 11 
до 25 метров, высота от 0,3 до 0,8 метра. В могилах обнаружены 
ниши с погребенными. Найдены фрагменты глиняной посуды, кости 
животных. По предположению ученых, обитавшие здесь племена 
занимались скотоводством [2]. (Приложение 2).

2.2. О реставрации палеонтологических находок.
Если вы будете в палеонтологическом музее и обратите 

внимание на выставленные там скелеты доисторических животных, 
то можете заметить, что они вовсе не костяные и не каменные. Нет, 
это вовсе не обман, а простое и понятное желание ученых сохранить 
ценную находку в целости и сохранности – для этого в музейных 
лабораториях делаются точные гипсовые или пластиковые копии 
окаменелостей, а настоящие останки хранятся в специальных 
хранилищах, где поддерживаются особые условия.

Хотя такое бывает не всегда – зачастую окаменелости 
оказываются довольно-таки прочными и могут не пользоваться 
помощью искусственных дублеров. Но до того момента, как 
скелет динозавра будет выставлен в музее, его нужно воссоздать 
из отдельных костей и фрагментов, полностью изучить и описать. 
Как раз этим и занимаются палеонтологи [3].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Один из результатов работы палеонтологов – скелеты 

динозавров в музеях
Первым ученым, который задумался над проблемой 

реконструкции скелетов вымерших животных, оказывается был 
знакомый нам Жорж Кювье – его работы в этой области появились 
в начале XIX в., как раз в то время, когда его соотечественников 
гнали русские солдаты во главе с Кутузовым. А как вообще можно 
воссоздавать скелеты животных, которых мы вообще никогда не 
видели? Непросто, но пути есть.

Кювье считается создателем сравнительной анатомии, которая 
как раз и лежит в основе главных методов реконструкции скелетов. 
Мы уже упоминали об этом вскользь, а сейчас лишь повторим: 
кости вымерших и современных животных очень похожи, а значит, 
анатомию первых можно воссоздавать с оглядкой на вторых. А если 
говорить научным языком, то существуют общие закономерности в 
строении всех животных, которые подтверждаются подавляющим 
большинством современных и вымерших видов [4].

Проще говоря, если у десяти из десяти видов животных тазовые 
кости похожи и скреплены совершенно одинаковым способом, 
то нет повода сомневаться, что у одиннадцатого вида строение 
таза будет иным. Или когда у всех животных позвонки разделены 
хрящевыми прокладками, вряд ли будет правильным думать, 
что этих прокладок не было у изучаемого образца, хотя здесь 
может встать вопрос о толщине межпозвоночных дисков, но и он 
решается с помощью сравнительной анатомии. Сравнивая анатомию 
различных живых существ, ученые устанавливают приблизительное 
строение неизвестных животных по их останкам.

Вот так, косточка за косточкой, сустав за суставом, собирается 
полный скелет погибшего миллионы лет назад животного. Когда в 
скелете не хватает костей или их фрагментов, ученые с помощью все 
той же сравнительной анатомии воссоздают вид недостающих деталей, 
делая их из гипса или пластика. Это, кстати говоря, доказывает верность 
заложенного Кювье научного подхода. Ведь часто обнаруживаются 
неполные скелеты, и ученым приходится многое в них «додумывать», 
и в большинстве случаев последующие находки подтверждают, что 
отсутствующие в первом скелете кости воссоздали верно.

Скелеты динозавров держатся на металлических каркасах
А после того как палеонтологи определят взаимное 

расположение костей в откопанном скелете, остается уже чисто 
техническая работа – укрепить их в металлическом каркасе и 

выставить в музее. Конечно, качество этой работы во многом 
зависит от мастерства людей, которые изготовят каркас из тонких 
стальных прутьев и копии костей из гипса или полимеров.

Однако все это дает нам понять, каким был скелет животного, 
а как это животное выглядело при жизни, остается неизвестным. Но 
ученые не унывают и снова прибегают к сравнительной анатомии. 
Дело в том, что кости дают очень богатую информацию о том, как 
к ним прикреплялись мышцы и сухожилия, мало того – по особым 
отметинам на костях и их микроструктуре можно узнать, что за 
мышцы к ним прикреплялись.

Реконструкция мышц динозавра и расположения внутренних 
органов – чертовски трудная работа, в которой даже именитые 
палеонтологи и биологи не застрахованы от ошибок. Да и сейчас 
палеонтологи не уверены, что смогли воссоздать облик ящеров со 
всей достоверностью – в этом плане научные методы еще хромают, 
но пока ничего лучшего нет.

Поэтому, когда вы смотрите на макеты или изображения 
динозавров, знайте – они могут не в полной мере соответствовать 
действительности. Особенно это касается фактуры, окраса и узоров 
на коже – отпечатков внешних покровов динозавров крайне мало, а 
окаменелости кожи и мышц вовсе можно пересчитать по пальцам 
одной руки (хотя многие ученые сомневаются, что эти окаменелости 
настоящие, а не ошибка или выдумка).

Но это лучшее, на что сегодня способны палеонтологи, и им 
нужно воздать должное, ведь благодаря ученым мы знаем, кем 
были динозавры, вымершие около 65 млн лет назад. И для этого 
исследователи использовали только безмолвные окаменелости.

Недавним изобретением в области реконструкции по останкам 
стала разработка ученых колледжа Корка в Ирландии. Местные 
палеонтологи обнаружили способ реконструкции древних 
позвоночных животных с помощью анализа химического состава 
окаменевших меланосом из внутренних органов [5].

Команда использовала синхротронные методы для анализа 
химического состава ископаемых и современных меланосом 
с помощью рентгеновских лучей, позволяющих рассмотреть 
анатомию окаменелостей.

Меланин находится в меланосомах (клеточных структурах 
– «Хайтек»), которые есть в клетках перьев, чешуи, волос и глаз. 
По современным птичьим перьям ученые обнаружили, что форма 
меланосом определяет цветовой оттенок пера. Так, меланосомы в 
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форме палочек кодируют темные оттенки, а шарообразные меланосомы 
захватывают промежуток от кирпичного до ярко-желтого [6].

Новизна ирландского исследования состоит в том, что до 
недавнего времени большинство ученых сосредотачивалось на 
коже и перьях или шерсти, тогда как в данном случае изучаемый 
объект, меланин, содержится во внутренних органах. Он 
подсвечивается в рентгеновском излучении, обозначая контуры 
органов животных. Доктор Мария Макнамара, автор исследования, 
говорит: «Это открытие примечательно тем, что оно открывает 
путь для восстановления детальной анатомии древних животных. 
В некоторых окаменелостях мы можем четко обозначить легкие, 
печень, кишечник, сердце и даже соединительные ткани». «Это 
очень крутой первый подход к этому материалу. Но мне хотелось 
бы увидеть больше», – сказала она [7].

Предположим, что вид животного определен по кусочку 
кости, по целому черепу или одиночному зубу, но что можно 
сказать дальше? Ведь один и тот же вид зверя мог существовать на 
протяжении всего четвертичного периода – антропогена, – почти 
не изменяясь или изменяясь настолько мало, что морфологические 
отличия трудно уловимы. Нам же необходимо уточнить эпоху, 
в которой жил слон, носорог или олень, остатки которых были 
обнаружены в слое. Для такой оценки существуют разные методы, 
относительные и абсолютные шкалы [8].

Относительная шкала может быть геологической 
(геоморфологической), если возраст костеносного слоя установлен 
по наименованию (нумерации) морских или речных террас, а также 
на основе петрографического состава породы. Она может быть и 
археологической, если возраст слоя с ископаемой костью определен 
по найденным там же кремневым орудиям. Эти шкалы имеют в 
основе то положение, что этапы, или уровни, образования террас 
и перестройки гидросети, так же как и этапы совершенствования 
техники изготовления орудий, как правило, были более или менее 
синхронны на больших пространствах материков.

Такая относительная шкала разработана и на палеонтологической 
основе. Так, каждому крупному временному этапу в пределах 
антропогена был свойствен свой комплекс видов и свой уровень 
морфологической эволюции каждого вида млекопитающего. 
Ископаемые растительные остатки – пыльца, споры и древесина 
– из костеносного слоя могут быть также приобщены для оценки 
относительного этапа и условий жизни зверя.

Естественно, что относительные шкалы дают только 
приблизительные представления об абсолютном времени – эпохе 
жизни погибшего животного.

Абсолютный и относительный возраст эпохи жизни погибшего 
зверя узнается и по самой кости, костному веществу, химическими, 
физическими и органолептическими методами. Все они могут давать 
реальные результаты только при знании условий захоронения кости 
и при теоретическом обосновании процесса фоссилизации.

Перекрытая минеральными и органическими осадками кость 
подвергается в течение времени различным воздействиям новой 
среды. В судьбах ископаемой кости бывают возможны четыре 
основных случая 

1 Костное вещество подверглось за тысячелетия минимальному 
воздействию различных факторов среды и дошло до исследователя в 
слабо измененном состоянии. Пример – захоронение в вечномерзлом 
грунте без размораживания и переотложения.

2 Костное вещество подверглось многим влияниям, например 
намоканию, истиранию и досталось ученому в средне измененном 
состоянии. Пример — захоронение в речных наносах.

3 Костное вещество подверглось наибольшему влиянию 
множества факторов и дошло до исследователя в сильно 
измененном состоянии. Пример — захоронение в делювии склона 
при последующем перемыве и переотложении в озерных осадках.

4 Костное вещество, подвергшееся воздействию множества 
факторов, нацело разрушилось, растворилось и исчезло из 
геологической летописи, не дойдя до исследователя.

Воздействие факторов захоронения на костное вещество 
называется процессом фоссилизации.

Изучение  фиксации палеотологических костей.
Кювье считается создателем сравнительной анатомии, которая 

как раз и лежит в основе главных методов реконструкции скелетов. 
Мы уже упоминали об этом вскользь, а сейчас лишь повторим: 
кости вымерших и современных животных очень похожи, а значит, 
анатомию первых можно воссоздавать с оглядкой на вторых. А если 
говорить научным языком, то существуют общие закономерности в 
строении всех животных, которые подтверждаются подавляющим 
большинством современных и вымерших видов.

Вот так, косточка за косточкой, сустав за суставом, собирается 
полный скелет погибшего миллионы лет назад животного. Когда в 
скелете не хватает костей или их фрагментов, ученые с помощью все 

https://phys.org/tags/connective+tissue/
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той же сравнительной анатомии воссоздают вид недостающих деталей, 
делая их из гипса или пластика. Это, кстати говоря, доказывает верность 
заложенного Кювье научного подхода. Ведь часто обнаруживаются 
неполные скелеты, и ученым приходится многое в них «додумывать», 
и в большинстве случаев последующие находки подтверждают, что 
отсутствующие в первом скелете кости воссоздали верно.

Скелеты динозавров держатся на металлических каркасах
А после того как палеонтологи определят взаимное 

расположение костей в откопанном скелете, остается уже чисто 
техническая работа – укрепить их в металлическом каркасе и 
выставить в музее. Конечно, качество этой работы во многом 
зависит от мастерства людей, которые изготовят каркас из тонких 
стальных прутьев и копии костей из гипса или полимеров.

Однако все это дает нам понять, каким был скелет животного, 
а как это животное выглядело при жизни, остается неизвестным. Но 
ученые не унывают и снова прибегают к сравнительной анатомии. 
Дело в том, что кости дают очень богатую информацию о том, как 
к ним прикреплялись мышцы и сухожилия, мало того – по особым 
отметинам на костях и их микроструктуре можно узнать, что за 
мышцы к ним прикреплялись.

Реконструкция мышц динозавра и расположения внутренних 
органов – чертовски трудная работа, в которой даже именитые 
палеонтологи и биологи не застрахованы от ошибок. Хотя бы вспомните 
метаморфозы, происходившие с игуанодоном или мегалозавром с 
середины XIX в. по наши дни. Просто ученые накапливали материал, 
что отобразилось на значительном изменении мнения о внешнем виде 
очень многих динозавров. Да и сейчас палеонтологи не уверены, что 
смогли воссоздать облик ящеров со всей достоверностью – в этом плане 
научные методы еще хромают, но пока ничего лучшего нет.

Поэтому, когда вы смотрите на макеты или изображения 
динозавров, знайте – они могут не в полной мере соответствовать 
действительности. Особенно это касается фактуры, окраса и узоров 
на коже – отпечатков внешних покровов динозавров крайне мало, а 
окаменелости кожи и мышц вовсе можно пересчитать по пальцам 
одной руки (хотя многие ученые сомневаются, что эти окаменелости 
настоящие, а не ошибка или выдумка).

Поиски ископаемых обычно начинаются с осмотра осыпей, 
а затем исследуются обнажения и выбираются места, удобные 
для разработок. Особенно тщательно осматриваются выветрелые 
поверхности, на которых можно иногда обнаружить окаменелости 

прекрасной сохранности, отпрепарированные процессами 
выветривания (например, скелеты археоциат, фузулин). К 
сожалению, всего лишь один раз я был на раскопках вместе с 
учителями. Основная масса ископаемых извлекается с помощью 
геологического молотка и зубила.

Мелкие формы удается отбирать из рыхлых отложений при 
просеивании. 

Заключение:
В заключение своей работы я пришел к следующим выводам.
Палеонтология – это наука биологическая, находящаяся 

в тесной взаимосвязи с геологией, которая широко пользуется 
результатами исследований и вместе с тем служит незаменимым 
источником информации о среде жизни.

Палеонтология насчитывает кроме того несколько дочерних наук.
Основание палеонтологии как научной дисциплины является 

заслугой Ж. Кювье, который, проведя глубокий сравнительно-
анатомический анализ остатков костей древних млекопитающих, 
фактически создал палеонтологию позвоночных.

Палеонтология – это научная дисциплина, которая находится 
в тесной связи с другими биологическими науками. Эта связь 
в основном обусловлена частичным использованием методов 
смежных наук.

Палеонтолог пытается выстроить целостную картину мира 
прошлого. Он собирает своего рода пазлы, где каждый ископаемый 
элемент занимает своё место.

Как и для любого ученого, для палеонтолога необходимо иметь 
способности к анализу, сравнению и обобщению. Кроме того, 
важно быть терпеливым в кропотливой работе. Нередко от ученых 
требуется незаурядное воображение.

Я выясниил, что палеонтология развивается и в нашей стране, 
и у нас также постоянно проводятся раскопки и обнаруживаются 
интересные находки с точки зрения палеонтологов.

При разработке действенных мер по сохранению найденных 
костей вымерших животных необходимо учитывать тафономию 
местонахождения, тип и степень сохранности остатков и др.

В качестве фиксации палеонтологических материалов на музейной 
практике в настоящее время использует ПВА клей и желатин.

Использование методов фиксации в настоящее время:
1) Пропитывание спиртовым раствором клея ПВА и «Жидкий 

гвоздь» в данный момент  в продаже.
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2) Недостаток данного фиксатора в его не водостойкости и 

слабой фиксации.
Пропитывание резиновым клеем - получается, на первый 

взгляд, неплохо: тонкие и хрупкие кости становились упругими. 
Но кости при этом безнадёжно портятся

3) Состав золы и соли. По времени долгий процесс.
В перспективе на рассмотрении добавление клея.
Состав глины и серы требует дальнейшей апробации.
Глицерин – 10,0;
Спирт 96 % – 10,0;
Формалин – 1,0;
Дистиллированная вода – 70,0, Применим для шкур. 
Опыты оказались безрезультативными при добавлении 

желатина.
В перспективе при сотрудничестве с палеонтологом  

Пересветовым Г.Ю. пришла идея соединения желатина и клея ПВА.
Попробовав себя в роли палеонтолога, а именно совершив 

поездки на «Гусиный перелет», на озеро Корганкол , сборку костей, 
я пришел к выводу, что работать палеонтологом очень сложно 
и тяжело для меня лично, так как я слишком задыхался пылью, 
запахами клея, серы итд

Может мне легче было бы работать на улице. Но все-таки 
мне было очень интересно осуществлять процесс  по своей 
методике. Пока что я не готов до конца решить для себя подходит 
эта профессия мне или нет. Я думаю мне нужно выполнить еще 
несколько похожих работ, а лучше бы поучаствовать в настоящих 
раскопках, чтобы определиться до конца с выбором профессии.
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ПОГРЕБАЛЬНАЯ ОБРЯДНОСТЬ АНДРОНОВЦЕВ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ МИРОПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ЭПОХИ БРОНЗЫ

бАлКибАевА Н., АлТыНбеКовА А., жАНКАриНА А.
ученики 9 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

пиТюКовА о. М.
учитель истории, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

На сегодняшний день все мы хотим всего самого лучшего для 
нашей страны Казахстан: модернизации, продвижения культа знаний, 
освоения национальных и общечеловеческих ценностей. Мы считаем, 
что эти ценности должны быть в приоритете у каждого человека. В 
нашей стране реализуется много идейных программ: республиканская 
программа «Рухани жаңғыру», «Туған жер», «Духовные святыни 
Казахстана», «100 новых лиц Казахстана», «Современная казахстанская 
культура в глобальном мире». Реализация поставленных в них задач – 
огромная работа, эффективность которой возможна в том случае, если 
мы понимаем, что данные задачи развития РК определяют важность 
изучения истории Казахстана, культуры наших предков, а также 
осознания связи прошлого с настоящим. 

Сейчас все больше повышается интерес к прошлому. Однако 
многие исторические знания требуют популяризации, чтобы быть 
доступнее, в том числе молодежи. Археологическая и исторические 

https://www.google.com/url?q=http://www.vokrugsveta.ru&sa=D&ust=1578929479120000
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/museum/expositions/mammoth_fauna.html&sa=D&ust=1578929479121000
https://www.google.com/url?q=http://www.zin.ru/museum/expositions/mammoth_fauna.html&sa=D&ust=1578929479121000
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науки сегодня интенсивно развиваются, вводятся в оборот все 
больше новых данных, которые еще не отражены в учебниках 
и печатных изданиях. Одной из интереснейших эпох в истории 
нашей страны является эпоха бронзы, насельники которой стали 
первыми предками казахского народа. Мы заинтересовались этим 
периодом, тем более что на территории Павлодарской области также 
находились поселения андроновцев, в результате археологических 
раскопок были обнаружены предметы их быта, культуры. Мы 
предполагаем, что реконструкция погребального обряда позволит  
нам воссоздать образ человека эпохи бронзы.

Цель нашего исследования: историческая реконструкция 
погребального обряда андроновцев на примере некрополя 
Кемпиртас в Павлодарской области. 

Задачи: 
1) ознакомиться и обобщить данные исследований о 

погребальном обряде андроновцев;  
2) изучить результаты раскопок могильника Кемпиртас 

региональным археологическим центром;
3) создать реконструкцию погребального обряда андроновцев 

на примере могильника Кемпиртас и его интерпретацию.  
Методы исследования: 
1 теоретические (анализ и синтез, сравнение и обобщение): 

изучение и анализ исследований, посвященных андроновской 
историко-культурной общности и, в частности, погребениям 
андроновцев как историческому источнику;

2 археологические (описание артефактов и археологических 
объектов (погребений), обработка данных (классификация и 
типологизация, интерпретация).

В ходе исследования были изучены и проанализированы 
результаты предыдущих исследований по описанию, классификации 
и интерпретации погребений андроновцев. Практически все 
археологи сходятся во мнении, что погребальный обряд андроновцев 
можно разделить для дальнейшей классификации на четыре части: 
внешний вид захоронения; расположение, ориентация и поза тела 
покойника; наличие погребального инвентаря (керамические 
сосуды, украшение, оружие и т.п.); жертвоприношение, наличие в 
погребении шкур и костей животных [1]. 

Исследования по погребальному обряду провел С. В. Киселев. 
Он довольно большой интерес уделил анализу и рассмотрению 
погребального обряда андроновской культуры. В работе 

сравниваются андроновские памятники Минусинской котловины, 
Алтая и Казахстана. Также сравнили алтайскую и минусинскую 
керамики, провели анализ инвентаря могил [2]. Калиев Б. А. в статье 
рассказывает об обряде захоронения детей у андроновских племен. 
Благодаря изучению и анализу детских захоронений можно по- 
новому интерпретировать погребальную обрядность андроновцев 
на территории Казахстана и Западной Сибири [3].

Вторая группа изученных исследований посвящена изучению 
связи погребального обряда и миропонимания андроновцев. 
Кузьмина Е. Е. описывает особенности погребений андроновцев, 
проводит параллель между индо-иранцами и андроновцами. 
Используя древние литературные памятники Индии и Ирана 
и этнографические материалы Средней Азии, Индии, Осетии, 
автор воссоздает хозяйство и социальный строй древних 
скотоводов [4]. Кукушкин И. А. рассматривает связь между 
андроновской погребальной обрядностью и рядом ритуальных 
действий, указывающих на развитые культы различных божеств 
и их основную значимость в религиозно-мифологических 
представлениях древнего общества [5]. В своей статье Федорук 
О. А. исследует погребальный обряд андроновского населения 
на территории Алтая. После проведения всестороннего анализа 
погребальных памятников, было выявлено наличие трех ритуальных 
компаний захоронений, отражающих традиции погребальной 
практики андроновского населения исследуемой местности [6]. 
Борисов В.А. проводит связь между ритуально-погребальной 
посудой и пока еще неизвестными нам духовными традициями, 
вероятно, связанными с религиозными верованиями, мифологией 
и другими этнокультурными особенностями древних обществ [7].  
Саид Галимжанов в своей статье проводит связь между орнаментом 
на керамическом сосуде и мироощущением андроновцев. 
Автор пытается найти сакральное значение через андроновский 
рисунок и горшок [8]. Сотникова С. В. в статье «Андроновские 
ритуальные комплексы с перевернутыми сосудами: сравнительная 
характеристика и интерпретация» описывает ритуальные комплексы, 
которые содержат перевернутые вверх дном сосуды, дается их 
интерпретация [9]. А в статье «Опыт реконструкции алакульских 
представлений о мире (по материалам могильника Ермак-IV)» 
исследуют материалы могильника Ермак-IV, с помощью данных 
артефактов, по мнению ученого,  происходил ритуал перехода к 
новому времени от старого. Многие исследователи сходятся во 
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мнении, что в алакульской эпохе существовали представления 
о поддержании порядка Вселенной в ходе ритуалов, таких, как 
жертвоприношения. В ритуале использовали взрослых и молодых 
животных, что служило символом обновления мира [10].

Анализ погребений могильника Кемпиртас в Баянаульском районе 
Павлодарской области, западная часть которого была исследована 
в 2017 году археологами регионального археологического центра 
Margulan centre под руководством нашего научного консультанта 
Тушевой Е. К., позволила нам классифицировать этот могильник как 
относящийся к алакульскому периоду андроновской культуры. 

Могильник представляет собой три группы каменных оград 
(рис.1), расположенных в долине между двумя грядами сопок. 

Рисунок 1 – План раскопа могильника Кемпиртас

В результате раскопок было вскрыто 9 погребений 
андроновского времени. Формирование исследованного участка 
некрополя происходило следующим образом: к центру мужское 
погребение, к женским – детские.  

Захоронения были сделаны около трех с половиной тысяч лет 
назад. Неподалеку у ручья, где растет черная ольха, у этих людей 

было поселение, чуть дальше они пасли свой скот, а на открытой 
местности соорудили большой могильник. Захоронения состоят 
из каменных оградки и ящиков в виде небольших домиков, куда 
укладывали усопших. Подобные классические степные захоронения 
андроновцев есть не только в Баянауле.

Раскопанные сооружения могильника Кемпиртас представлены 
захоронениями в каменных ящиках, установленных в гранитных 
оградах округлой формы. Ограда, в центре которого находится 
могила, была подобием мира, так как андроновцы представляли 
мир кругом, квадратом, либо вписанного в круг квадратом. А для 
строительства оград использовались гранитные плиты из широко 
распространенного в Баянаульских горах сырья – крупнозернистого 
гранита. Вдобавок андроновцы часто клали умершего в могилу в 
скорченной позе. Многие ученые думают, что скорченная поза – 
это поза младенца в утробе матери. То есть, андроновцы верили 
в то, что Земля покоит погребенного, как мать – ребёнка, и после 
умерший перейдёт в иной мир.  

Фото 1 – Сосуды из погребения 9 (мужское)

В ходе работы над исследованием мы подробнее рассмотрели 
отдельные погребения могильника Кемпиртас. В частности, мужское 
погребение (№ 9). В вещевом комплексе могильника присутствуют 
керамические сосуды баночного типа с геометрическим орнаментом. 
Один из горшков больше, а другой меньше (Фото 1). Сосуды имеют 
красивый орнамент, который, вероятно, служил не только украшением, 
но и магическим символом. Такие сосуды оберегали их содержимое 
от «сглаза», «порчи», а также носили смысл богатства и изобилия.

Керамический горшок, который больше другого, является самым 
крупным по размеру из всех рассматриваемых горшков. Он также 
отличается самым сложным орнаментом, по верху венчика идут две 
замкнутые полосы, ниже, по шейке – треугольники горизонтального 



182 183

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
типа со штриховкой. По уступчику между шейкой и туловом также 
проведены три горизонтальные полосы, разделяющие шейку от 
тулова, под которыми нанесены ковровые меандры Б-типа. Нижняя 
часть тулова горшка не орнаментирована. На дне и внутренней 
части также нет орнаментации. В андроновских погребениях в 
качестве погребального инвентаря мужчин могли сопровождать 
немногочисленные предметы вооружения, а также предметы быта. 
Другими словами, с умершим помещали те вещи, которыми он 
владел при жизни и будет ими пользоваться также в ином мире: 
еда в горшках, вещи, украшения, иногда оружие и тому подобное. 
Погребения могильника Кемпиртас в основном ограблены, поэтому 
находки представлены в основном керамическими сосудами. 

Мужские погребения всегда находятся в центре, к ним 
пристраиваются женские, к которым, в свою очередь – детские. Это, 
как и особенности находок, говорит о развитых социальных связях и 
институтах у андроновцах – гендерных и семейных. Погребения детей 
пристраивались к женским погребениям, потому что именно мать или 
старшая родственница должна ухаживать за детьми в загробном мире. 

Фото 2 – Сосуд из женского погребения (№ 9)

В женском погребении (№ 1) был также найден керамический сосуд 
баночного типа с геометрическим орнаментом (Фото 2). При внешнем 
осмотре женского горшка можно заметить, что орнаментация 
шла сверху вниз. Вначале на венчик наносится горизонтальный 
зигзаг, который символизирует воду и движение. После, по 
плечику прорисованы три замкнутые линии, отделяющие тулово 
от венчика. На нижней части тулова и днище отсутствует 
орнаментация. Особенность женских горшков состоит в том, что на 

них вырисовывали некие «бантики», которые образуют направленные 
друг к другу треугольники, заштрихованные косой штриховкой.

Также нередко в андроновских погребениях женщин хоронили 
в праздничных одеждах, наличие которых обычно фиксируется по 
остаткам металлических украшений, нередко плакированных золотой 
фольгой. Можно констатировать, что чем «богаче» был посмертный 
набор украшений, тем выше роль женщины в жизни родовой общины 
и, соответственно, её последующее место в ином мире.

Фото 3 – Сосуд из детского погребения (№ 4)

Для детских погребений характерны такие признаки, как: 
небольшая глубина могильных ям (до 120 см), сосуды малых и 
средних размеров с простым орнаментом, отсутствие украшений. 
В детском погребении № 4 найдено 3 керамических горшка, один из 
которых мы рассмотрели подробнее (Фото 3). Горшок из детского 
погребения практически вдвое меньше предыдущих, как и формой, так 
и орнаментацией. Он сделан в виде «банки», без выраженного плечика. 
На найденном сосуде мы можем видеть зигзагообразный орнамент, 
который, если перевернуть, будет напоминать нам расходящиеся лучи 
солнца. В основе орнаментальных сюжетов андроновских племен 
зачастую лежала солярная символика, что  подтверждается культом 
огня в погребальном обряде. Особенность данного горшка в том, что 
под ним находится охра, что также связано с культом огня. Андроновцы 
хотели, чтобы еда, которая находится в горшке, всегда была тёплой на 
том свете, тем самым заботясь о ребёнке.

Таким образом, анализ артефактов позволяет нам сделать 
выводы о наличии в андроновском обществе гендерных особенностей 
в погребальном обряде, которые отражали общественные 
отношения той исторической эпохи; наличии обязательных 
атрибутов в погребениях (керамических горшков с геометрическим 
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узором), что говорит не только о развитии гончарного ремесла, но 
и определенной кодировке информации; скорченном положении 
скелета, обычно на левом боку, которое возможно интерпретировать 
как позу зародыша для рождения в новом мире, а значит, наличии 
представлений о загробной жизни; находок, показывающих 
статус умершего, что указывает на наличие неравенства; останков 
животных, что может говорить о жертвоприношениях как 
поклонении сверхъестественным силам.

Выполненная реконструкция погребального обряда андроновцев 
легла в основу мобильного приложения, позволившего визуализировать 
результаты нашего исследования. Оно может быть использовано как в 
образовательных целях, так и в качестве туристического мобильного 
гида.  Приложение доступно на трёх языках: казахский, русский 
и английский. В приложении предоставлена как информация о 
погребениях могильника Кемпиртас, которые мы изучили подробнее, 
так и виртуальная экскурсия по ним. 
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МАЙ ӨңІРІНІң АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ДЕРЕККӨЗДЕРІ

бАлТАбАй Н. 
8 сынып оқушысы
АуКеНовА А. р. 

жетекші, география, тарих пәндерінің мұғалімі

Кемертұз көлі – емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. 
Мұндағы Арқаның қуаң даласындағы құрғақ ауа көлдің бетіндегі 
дымқыл ауамен араласып жағасындағы адамға жағымды әсер 
береді. Көл суы да минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық 
элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы 
медицинада дәлелденген. Бір замандарда адамдар көл жағасын 
басып өткендіктен, оның суы мен ауасы ұзақ жолдан науқас 
меңдеген адамдардың денсаулығын құр аттай қылып, емдеп 
жіберетіндігі ерте кезден байқалған.

Осыдан бірнеше ғасыр бұрын өмір сүрген адамдар өз тіршілік 
еткен ортасында, өмірдің ең басы аспектілерін таңбалап кеткен. 
Бұл – ең бірінші өздерінен кейінгі ұрпақ үшін жасалған әдіс. Біз 
осы суреттерге қарап, бұрынғы адамдардың қалай өмір сүргендігін, 
немен айналысқандығын біле аламыз. Мұндай суреттер әлемнің 
барлық жерлерінде бар, тіпті, Май өңірінің даласында да тұнып тұр. 
Соның бірі Май ауданы Кемертұз көлінің маңында, тасқа қашалған 
петроглифтер мен табылған жебе туралы сөз қозғап көрмекпін.

Баяндаманың көкейкестілігі Кемертұз көлінің маңында 
тасқа қашалған петроглифтердің, заттай деректердің сырын 
зерттеу. Деректер жинақтап жариялау. Жүргізілген зерттеулердің 
қорытындысы Кемертұз көлінің маңындағы туралы деректерді 
толықтырады. Практика жүзінде бұл материалдарды мектебіміздің 
мұражайына жинақтап,туған жердің табиғатын қорғауға, қасиетті 

https://e-history.kz/ru/history-of-kazakhstan/show/9106/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fmirovozzrenie-i-traditsii-naseleniya-andronovskoy-istoriko-kulturnoy-obschnosti-po-dannym-pogrebalnoy-obryadnosti&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fmirovozzrenie-i-traditsii-naseleniya-andronovskoy-istoriko-kulturnoy-obschnosti-po-dannym-pogrebalnoy-obryadnosti&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fpogrebalnyy-obryad-andronovskoy-kultury-stepnogo-i-lesostepnogo-altaya-analiz-polovozrastnyh-razlichiy&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmysl.kazgazeta.kz%2F%3Fp%3D550&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fandronovskie-ritual&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcyberleninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fopyt-rekonstruktsii-alakulskih-predstavleniy-o-mire-po-materialam-mogilnika-ermak-iv%2Fviewer&cc_key=
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жерлерін, тарихын дәріптеуге, тиімді пайдалануға кез келген 
азаматқа, танымдық мақсатпен үйірме, өлкетану факультативтерде  
пайдалануға болады. 

Көлді сипаттай келсек, Кемертұз көлі Павлодар облысы, Май 
ауданы, Малайсары ауылының оңтүстік батысында 35 шақырым 
жерде  орналасқан тұзды көл. Теңіз деңгейінен 155 метр төмен 
жатқан минералды көл. Климаты шұғыл континенталды, шөлейт 
зонада,Сарыарқаның солтүстік батысында жатыр. Малайсары 
ауылынан 35 шақырым жердегі «Кемертұз» көлде болғандар, оның 
суының емдік шипасы бар екенін айтып жүр. 

 Сурет 1 – Кемертұз жағалауындағы қына біткен  тас

Сурет 2 – Кемертұз көлінің 
Май ауданының жеріндегі схема картасы

2001 жылы тарих ғылымдарының докторы, профессор  
Ж. О. Артықбаев бастаған археологиялық қазба жұмыстарының 
нәтижесінде ертортағасырлық қалашықтың орны анықталды. 
Ежелгі өркениет мәдениетінің ерекше туындысы-Қалабалғасұн 
мұнарасының қалдықтары табылды. Осы жердің кезінде 
қимақтардың астанасы болғандығы туралы Ж. О. Артықбаев,  

А. Ж. Ерманов, Ә. Жәнісовтың «Орта Ертіс өңірі қимақ дәуірінде» 
[3–15 б.] деген еңбегінде көптеген дәлелдер келтірілген. ХVІІ–ХVІІІ 
ғ.ғ орыс елшілері,ғылымдары Ертіске ескі Подпуск қаласына қарсы 
бір көне құрылыстың болғандығынан хабар береді.Осы нәрсе аты 
аңызға айналған, бірақ әлі күнге ешкімге сырын ашпаған,жұмбақ 
мұнара «Қалабасун». Бір мәселе 1964 жылдары осы маңнан өткен 
Ф. Байков деген елші бұл жерді «уродище Калбасун» деп атаған.

Тарихшылардың айтулары бойынша,қыпшақтар мен қимақ 
тайпалары туралы көп деректер жазылған.Өйткені бұл тайпалардың 
тарихы бір-бірімен тығыз байланысты. Сыртқы жауларының 
соққысынан құлаған Қимақ қағанатының жері ХІ ғ. жаңа 
құрылған Қыпшақ хандығының қолына толығымен көшеді. Ол 
жерлер шығыста Алтай мен Ертістен басталып, батысында Еділ 
мен Оңтүстік Оралға дейінгі, солтүстігінде Құланды даласынан, 
оңтүстігінде Балқаш көлі мен Жоңғар Алатауына дейінгі кең-байтақ 
аймақты алып жатты.

Кемертұз көлінің маңында ІХ–ХІІІ ғ. қыпшақ-кимақтар 
коныстанған. Оған заттай деректер дәлел (тасқа қашалған суреттер)

 Сурет 3 – Тасқа қашалған петроглиф

Осы петроглифтерді Рухани жаңғыру бағдарламасының 
аясында Туған өлкенің қасиетті жерінің тарихын насихаттау 
аясында, 2018 жылы Май ауданы Кемертұз көлінің маңына тарихи 
ескерткіш құрды. Суреттердің көп бөлігі қара тасқа қашалып 
салынған. 20-ден астам сурет бар. Негізінен жабайы аңдар мен 
ерттелген жылқылар, арқар,адамның жабайы бұқаға,ешкіге 
аңшылығы,адамдардың аңшылық кәсібі бейнеленген. Суреттердің 
көлемі жағынан әр түрліболып келеді.Мысалы,кейбір суреттердің 
ұзындығы 5–7 см, 4–6 см жетеді. Көбірек кездесетін суреттер 
тобынаерттелген жылқы малы жатады. 
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Кимақтар темір қорытудың нағыз мамандары,садақтың 

жебесін  жасаудың хас шеберлері болған. Көл маңында осындай 
жебе тадылды. Олардың зираттарынан түрлі жебелердің табылуы.
Жебені облысымыздың ПМПИ археологиялық-этнографиялық және 
палеонтологиялық орталыққа апарып, зерттеу жұмысының ғылыми 
қорытындысы жасалды.

Ғылыми қорытындысы:«Жебе ұшы металлдан жасалған,үш 
қалақты формасында болып келеді. Ұшу барысында шу әсерін 
беру үшін қалақшаларында соқылаулар бар.Ортағасыр кезеңі, 
Х-ХІІІ ғасырға жатады»,

Сурет 5 – Жебе, оның өлшемі

/ПМПИ археология-этнологиялық және палеонтологиялық 
зерттеулер ҒПО-ның ғылыми қызметкері Е. Абеуова.

Қазақтың қару-жарақтары және көшпелі әскери өнер 
жайлы соңғы уақытта бірқатареңбектер жазылды. Айталық, 
қазақтың дәстүрлі қол өнері, қару-жарағы, сауыт-сайманы, 
көшпенділердің соғыс тәсілдері сияқты тақырыптарда көптеген 
ғылыми зерттеулер,танымдық анықтамалар жарыққа шықты. Соның 
ішінде ер қаруы бес қарудың бірі садақ жайлы,садақ жебесі туралы 
да көптеген еңбектер бар. Алайда, бірқатар әдебиеттерде жебелердің 
неден жасалғаны,қандай мақсатта қолданылатындығы, қаншалықты 
алысқа ұшатындығы, салмағының, ұзындығының қандай болатынын 
т.б. былайша айтқанда, ғылыми тұрғыдан терең сипаттама беріледі. 
Бірқатар зерттеу еңбектерінде садақ оқтарының құрылысы, қайдан 
табылғандығы жақсы сипатталады.Бірақ,негізінен жалпылама «садақ 
оқтары» немесе «жебелер»  деп қана келтіреді.

Бұл Ұлы даланың сырлы ескеркіштері емес, тарихымыздың 
тас жазуы емес, бар болғаны садақтың бір бөлшегі ғана. Алайда, 
бұндағы мақсат бір ғана кішкентай жебені мысалға алу арқылы,қазақ 
тілінің қолданысымызда жоқ қаншама қазынасы бар,бай тіл 

екендігін көрсету. Мысалы, тастардың қазақша атауларын 
жүйелеп,топтастыруды қолға алған Әнес Сарай,өзен-көлдердегі 
балық түрлерінің ұмыт болған сан алуан атауларын түгелдейан
ықтап,зерттеп,жүйелеген Қажығали Мұхамбетқали сияқты,біз де 
бұл мақалада садақ жебелерінің толық атауын беруге тырысып, 
осыбағытты ұстауды жөн көрдік.

Және де бұл көшпелі әскери өнердің өте жоғары деңгейде 
дамығанын,қазақтың қару-жарақтарының ертеден қалыптасқандығы, 
оның ұлтымыздың жауынгерлік салты мен қазақтың бойындағы 
жауынгерлік рухты қалыптастыруда алар  орынын көрсетеді.

Павлодар облысы, Май ауданның жері археологиялық 
ескеркішке тұнып тұр. Болашақта әлі де археологтарымыз, 
тарихшыларымыз  тарих беттерін жазады деп ойлаймын. Өйткені 
Рухани Жаңғыру аясында туған өлкенің тарихын,қасиетті жерлерін 
зерттеп болашақ ұрпаққа насихаттау.Тәуелсіз Қазақстанның 
экономикасы,тарихи-ескерткіштері,туристік-рекреациялық 
объектілерде біртіндеп көркеюде.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Живые сокровища Казахстана / сост. Э.А.Бычкова. Алма–Ата: 

Казахстан, 1979. 5 б.
2 Ж.О.Артықбаев «Қалабалғасын» уникальный  памятник старины 

Павлодарского Прииртышья –Павлодар: «Фолиант» 2002. – 42 с.
3 Ғылыми педагогикалық журнал «География және табиғат» 

2010 №1,22014 №1, 2012 №3,2013№ 4,6
4 Қазақ эпостары. Алматы: – Көшпенділер.
5 Құралұлы А. Қару-жараққа, құрал-жабдыққа, өлшемге, 

ойындарға байланысты терминдер мен сөз тіркестерінің түсіндірме 
сөздігі. – Алматы: Өнер, 2007. – 64 б.



190 191

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы КӘРІ ЖІЛІК ТАНЫМЫ

ДӘулеТҚАН Н.
10 сынып оқушысы, Дарынды ер балаларға арналған 

«Білім-инновация» лицей-интернаты, Павлодар қ.
АДуовА б. Т.

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Дарынды ер балаларға арналған 
«Білім-инновация» лицей-интернаты, Павлодар қ.

Қазақ – көне дәуірден бастау алатын күрделі де бай тарихы, 
сан қырлы мәдениеті, өзіндік игі ғұрып-дәстүрі бар, пейілі өзінің 
байтақ даласындай кең де қонақжай халық. Ата-бабаларымыздың  
қалдырған мұрасының ішінде бүгінде көп елене бермейтін, айтылса 
да қарттардың санасында қалып бара жатқан кәрі  жілік туралы 
зерттеу жұмысын жүргізу керек сыңайлы. 

Кәрі жілік туралы таным-түсінік қалыптастыру, оның киелілігі 
неде, неге «кәрі жілік иесі» деген әңгімені естиміз, бірақ оның 
қасиетін сұрай қалсақ, жауап таба алмаймыз. Табиғатын саралап, 
бар мәліметті мейлінше бірізділендіруді көздедік. 

Кәрі жілік / Қары жілік – жабыса біткен жанама сүйегі бар, 
қолдың қарында болатын сүйек. Жанама біткен сүйегін Қары 
жіліктің қамшысы, құрығы, ілдіргесі (ілмек біздің ұшында жіп 
іліп алуға қолайлы ілмегі болады, оны ілдіргі деп атайды. Ілдірге 
қармақ, қадамыш, шаншар, шәңгек, шөп суырғыш сияқты құрал-
саймандарда да кездеседі) деп атайды. Кәрі жілік – мал етіндегі 
жіліктің басты бөлігі. Қазанға ет салғанда, алдымен, «бісміллә» 
деп  кәрі жіліктен бастап салады. Себебі оны қасиетті деп, еттің 
бәрін кәрі жілік ұстап тұрады деп сенген. Оны шақпайды, құда 
табаққа салмайды, кәрі жілікті қонаққа, бөтен, жат адамға емес, 
керісінше «ағайын мінемейді» деп ауыл адамдарының табағына 
салған, яғни, ол ағайын арасының, отбасы мүшелерінің сыбағасы 
екендігін білдіреді [1, 271]. 

Қонақ табағына салынса құт сол адамға, бөгдеге кетті деп 
ырымдайды. Егер абайланбай салынып кетсе, қонақ білдірмей 
тығып алуға тырысады. Өйткені ол ырыс-құт бұйырып тұр деп 
ырымдаудан туындайтын салт бойынша жасалады [2, 736]. 

Мал сойылып, ет асылғанда кәрі жілікті үйдің үлкені мүжіп, 
тазалап қояды. «Мал-жанымның амандығы үшін» деп босағаның 
оң жағына байлайды. Бұл – береке мен ынтымақ, құт пен ырыс өз 
шаңырағында мәңгі тұрақтайды деген ырым.

Ал ғалым-этнограф Ш. Уәлиханов өз еңбегінде: «Кие и кеср 
(кесір) – у казахов два противоположных начала: кие – добро, кecip 
– зло» деп сипаттама бере түсіндіре, қазақта кәрі жілік кәделі сый 
саналатына ел арасынан естіген жазбаларынан мысал келтіреді [3, 48].

Кәрі жілікті  киесінің мәні мұншалықты тереңде жатқанын  
қосымша мәліметтер арқылы іздеп көрдік. Мәліметтердің бір 
шеті аңыздарға жетелейді. Байдың ұлының сапарға аттанған 
кездегі қауіп-қатерден құтқару есебінде берілген жіліктің сипаты, 
қарақшылардан аман алып қалғаны туралы деректің де барын 
білеміз. Мұның баршасы ел аузында «Кәрі жілік ер жігітті қырық 
жолдан қағады» деген сөз қалдырған. Кітапта жазылғаны болмаса, 
қазіргі қоғамда бұл  таным жойылу алдында десек те болады. 

Кәрі жіліктің майын шағып, мейлінше терең, біршама зерттеу 
жұмыстарын жүргізген зерттеуші Б.Бопай «Бұдан басқа, кәрі жілікті 
асып жеген күні түнде оны далаға тастамайды. Халқымыздың 
ескілікті ұғымынша кәрі жілік құрық ұстаған күзетші, мал-жанды 
бәле-жаладан аман сақтаушы, ел қорғаушы батырдың бейнесі деп 
түсінген. Ауыл көшкен күні қариялар керегеге ілінген кәрі жіліктерді 
қой қораның төріне, қора төңірегіндегі жартас қуысына, тал-
теректердің бұтағына арнайы іліп кетеді. Ердің алдыңғы қасына да 
іліп қоятын болған. Мұндағы басты себеп – ағаш, шөп қыстырылған 
кәрі жілік түн ішінде бейне құрық ұстаған күзетші секілденіп, 
малды, ер-тұрманды ұры-қарыдан, жаудан, қасқырдан қорғайды деп 
сенгендіктен», – деп жазады өзінің «Қазақ кәдесі» кітабында [4, 62]. 

Жоғарыда біз айтқан танымның бір шеті қазақтың жілік 
дәстүрімен жалғасады. Қазақ дастарқанындағы малдың әрбір жілігінің 
өзіндік орны, табаққа тартар жөн-жосығы бар. Ендеше, бұл жайлы 
да тоқталып көрелік. Қазақ дастарқанындағы кәрі жілік малдың қол 
жіліктерінің ішіндегі ең кәделісі [5, 271]. Бас, жамбастан кейінгі үшінші 
орында тұрады. Табаққа дербес аталы жілік есебінде түсе алады. 
Қазақта бас пен кәрі жілікті ерекше қастерлеп «Кәрі жілік болмаса, 
бастың қадірі болмайды» деп, екеуін бір қазанға асатын болған [6, 62]. 

Кәрі жілікті  қазақ өсіп келе жатқан қыз балаға «оң жақта 
отырып қаласың» деп ұстатпаса, «сүр бойдақ боласың» деген сенім 
бойынша бойдақ жігітке де бермейді. Қазақта кәрі жілік «ел басын 
сақтайды, күзетеді» деп оған тіс тигізбей, мүжиді де, «кестетоқыр» 
деген біз сүйегінің қуысына ши, шырпы, шыбық сияқты жіңішке 
ағашты көлденең қыстырып, оны оң жақ босағаға, шаңыраққа, 
қорасының айналасына жіппен байлап не құрық ұстаған жылқышы 
тәрізді етіп іліп қояды [7, 132]. Бұған қоса, босағада ілініп тұрған 
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кәрі жілікті жауға, барымтаға аттанып бара жатқан батырлардың 
ер-тоқымына байлап кететін болған. Бұл бәле-жаладан сақтайды 
деген сенімнен туса керек.

Дәстүрлі ортада балалар құлақ ауруына шалдықпасын деген 
ырыммен қары жілікпен бірге жан-жағында бірнеше тесігі бар 
тастың тесіктерінен жіп өткізіп, босағаның жоғарғы оң жағына 
іледі. Ол тасты бұлақтас деп атайды. Кейде баланың құлағы ауырып, 
құлағынан бұлақ ағып жүргенін көрсе, әжелер дереу босағаға 
бұлақтас тауып ілуді тапсырады. Онымен қоса қасқырдың тісін 
немесе бүркіттің тырнағын қосып іледі. Дәстүрлі ортада қасқырдың 
тырнағы, тісі немесе бүркіттің тырнағы босағаны жын-періден 
сақтайды деген сенім қалыптасқан [8]. Батыс өңірінде қаржілікпен 
қоса дағдандеп аталатын ағашты қосып ілу қалыптасқан. Кейде 
дағдан ағашын төрт бұрышты пішінде тұмарша тәрізді етіп жасап, 
бетіне жыртқыш аңның, бүркіттің суретін бедерлеп, баланың бас 
киімінің маңдайшасына немесе жас келіннің омырауына таман 
төмен түсіріп, мойнына тағады. Дағдан ағашы жас баланы көз-
тілден, түрлі ауру-сырқаудан сақтаса, жас түскен келіннің көп 
құрсақ көтеруіне септігін тигізеді деп білген.

Босағаға қаржілікпен қоса дағдан ағашының қоңырау пішінінде 
қырнап жасалған түрін іледі. Батыс өңірінде осы дәстүр қазіргі уақытқа 
дейін сақталған. Қаржілікті сонымен қатар ердің алдыңғы қасына іліп, 
жылқы мен ер-тұрманды сақтаушы ретінде түсінген. Кейбір өңірде 
тіл-көз сұғынан сақтайды деп бота мойнына қаржілік тағады.

Ал басқа түркі тектес буряттар мен түрікмендерде кәрі 
жілікті бөтен адамға берген. Бұларда да бұл сүйектің қорғау, 
сақтау қасиеті бар деген наным бар. Оларда  кәрі жілік атауының 
мағынасы «бөтен», «жат» ұғымын білдіреді. Осы сүйектің «жанама 
сүйегінен» ісмерлер шұлық, мойынорағыш, қолғап т.б. тоқитын 
ілмек біз жасайды [9, 37]. 

Қазақта төрт түлік мал сойғанда оны 12 жілікке бөлшектейді. Сол 
бөлшектердің бірі кәрі жілік аталады. Етті, өте мығым, оңайлықпен 
шағылмайтын қатты сүйек болғандықтан, оны тұрмыстық дүниелерге 
пайдаланады және оған қатысты түрлі наным бар. Қаржілік деп те 
аталады. Малдың қолындағы ең төменгі, жерге тік шаншылған, 
тоқбас жілікке тұтасатын жілік. Ол малдың алдыңғы кеуде бөлігін 
көтеріп, жерге табан тіреп таянақтау, кәрі жілік бұлшық еттері 
арқылы қолдың бүгіліп, жазылуына қозғаушы күш қалыптастырады. 
Әрі оның «Қаржілік» деп аталуы қолдың, білектің қарына ұқсатудан 
болса керек.Кәрі жіліктің сыртқы тұрқы бүкірейген ақсақалды 

кісінің тұрқына ұқсаса, айдар басымен иіліп келген көрінісі бейне 
адырналы садаққа ұқсайды. Ол мал жіліктерінің ішіндегі ең қатты, 
шағылмайтын сүйек. Ондағы бұлшық еттер сіңірлі көрінгенімен, 
жегенде тым жұмсақ келеді.Тарихи-архелогиялық зерттеулерге 
негізделгенде, ертедегі тайпалар садақтың жебе ұшын ірі малдың тісі 
мен осы кәрі жіліктің сүйегінен де жасаған [10, 32–45]. 

Тізе берсек, кәрі жіліктің қасиеті туралы біраз мысалдар 
келтіруге болады. Ал, ел аузындағы аңыздардың астарында бір 
шындық жатқаны ақиқат.

Соғымның кәрі жілігін күні бүгінге дейін халқымыз әр жылы 
келетін ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесіне арнап, сақтауы, наурыз 
күні данагөй қариялар наурыз батасын жасап, жас етпен қосып 
ауыз тиюі де осы түсініктен қалған. Көктемге аман-есен жеткізген 
кәрі жіліктің қасиеті деп сенеді. Наурыз көжеге салынатын кәрі 
жілікке данагөй қариялар бата беріп, жаңа жылды қарсы алады. 
Ұлтымыздың сыйлы қонағына кәрі жілік ұсынуы – лайым ата-баба 
әруағы қолдасын деген ниет. Ал «Қары жіліктің жасын берсін» 
деген тілек ол сүйектердің ішіндегі ең ұзақ сақталатын және 
лақтыруға келмейтін мүше болғандықтан пайда болса керек. Ата-
бабаларымыз қонағына кәрі жілікті ұсынуда ата-бабаның әруағы 
қолдап, жаратқан жар болсын, іргең берік, байлық берекең ырысты, 
бәле-қазадан аман бол, ғұмыр жасың ұзақ болсын деген ізгі тілекті 
көзде ұстаса керек [11, 112]. 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы қайтыс болған кезде бейітінің ішіне 
қырық кәрі жілік қойған екен. Діни сенім бойынша, кәрі жілік қабірді 
қорғап жатады деседі. Бұл жайында Дихан Әбілевтың естелігінде: 
«Мәшекеңнің бейіті 2 бөлмелі үй түрінде салынған. Төргі үйінде 
шкаф тұр, ондағы екі қатарда араб-парсы тілінде жазылған 60 кітап 
жиюлы екен. Шкафтың үстінен тірі күнінде қолданған ер-тоқымын 
қойыпты. Үйдің оңтүстік жақ қабырғасында қойдың 40 кәрі жілігін 
ілген екен (діни сеніммен қарағанда 40 жілік күзетші болу керек). Осы 
төргі үйдің астын биіктігі 2 метр, ұзындығы да сондай өлшемде терең 
етіп қаздырған екен. Мәшһүр Жүсіптің денесі осы айтылған жерде 
жатыр. Сақал-шашы сол қалпында, денесі сары екен. Тірі күнінде 
толық адам болған болу керек. Кеуде сүйегі өте көтеріңкі, іші аздап 
қабысыпты. Сол жақ аяғы кішкене семіңкірейін депті, өйткені сол 
аяғының өкшесін (етін) бірдеңе жеген сияқты»,– деп жазады.Әулиенің 
діни кітаптары, ыдыс-аяқтары, ер-тоқымы мен ат әбзелдерін және 
басқа да өзі тұтынған заттарын сағанасына қойдыруы, олай-бұлай 
жүрген жолаушыл ар пайдалансын деген ниеті екен [12].
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Жоғарыда тізбектеген мәліметтерді қорытындылай келе, салт-

дәстүрге бай халқымыз ықылым заманнан бері ырым-тыйымдарға 
баса мән бергеніне тағы да куә боламыз. Кәрі жіліктің тіл тиюден, көз 
сұғынан, ит-құстан сақтайтын тағысын тағы қырларын таныдық. Кәрі 
жіліктің ерекшелігін тарату міндет. Өйткені апа-әжелеріміздің малдың 
алдыңғы қолын қазанға салуында «ісіміз алға бассын,шаруашылығымыз 
алға жүреді» деген ырымы – ерсілікке жатпайтын ежелгі үрдіс, дәстүр. 
«Кәрі жілікті жастарға жеуге болмайды» деп өзіндік орны мен 
тәрбиелік мәнін қалыс қалдырмай, біз осы пікірді естіп өскенімізбен, 
оның нақты себебі мен салдарына үңілдік пе? Атам қазақ жұртының 
кәрі жілікті киедей құрметтеген сыры неде? Бұнысы – «Мал-жанымның 
амандығы үшін» деп құтты орнын, босағасының оң жағынан орын 
беруі, бұл – береке мен ынтымақ, құт пен ырыс өз шаңырағында мәңгі 
тұрақтайды деген ырымы.Ендеше, ата-бабаларымыз қонағына кәрі 
жілікті ұсынуда ата-бабаның аруағы қолдап, жаратқан жар болсын, 
іргең берік, байлық берекең ырысты, пәле-қазадан аман бол, ғұмыр-
жасың ұзақ болсын деген ізгі тілекті көзде ұстаса керек.

Мақаладағы танымдық мәліметтер негізінде кәрі жіліктің 
молшылық пен береке-тыныштық киесін танысуды көздедік. 
Сондықтан бүгінде сол ұмыт болып бара жатқан ата-дәстүрдің бұл 
түрін қайта жаңғыртып, оны ұрпақтар сабақтастығында кеңінен 
қолдана білсек игі.
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ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КАЗАХСКОЙ 
МЕНТАЛЬНОСТИ НА ВОСПИТАНИЕ 

В КАЗАЧЬИХ СЕМЬЯХ КАЗАХСТАНА 

изжАНовА А. е.
школьник, Специализированная школа-лицей № 1, г. Экибастуз

жАКСыбАевА Д. б.
учитель истории, Специализированная школа-лицей № 1, г. Экибастуз

Менталитет – образ, способ мышления личности или 
общественной группы, а также присущая им духовность и 
ее социальная и биологическая обусловленность; склад ума, 
мировосприятие; совокупность умственных, эмоциональных, 
культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, 
присущих социальной или этнической группе, нации, народу. 
Ментальные особенности разных этносов определяются, в первую 
очередь, их генетическими качествами, также оказывают влияние 
среда обитания, климат, географический ландшафт, общество, 
религия, обычаи и традиции, природа в целом, но наиболее 
существенно влияет географическая среда [2, с. 2].

Целью данной работы было определить сложившиеся под 
влиянием этнокультуры казахов особенности культуры казаков 
Восточно-Казахстанской области, традиции воспитания. Основное 
внимание уделяется выявлению общих и специфических элементов 
ментальности и семейного воспитания современного казачества 
ВКО на примере казаков станицы Платовской (село Волчанка) и 
казахского этноса в контексте межэтнического взаимодействия. 

Новизна  исследования  з аключается  в  изучении 
трансформативных процессов в культуре казаков в иноэтничной 
среде казахов. С помощью теоретического анализа, сравнения 
и результатов этнографического исследования доказано, что 
менталитет казачества ВКО во многом схож с менталитетом казахов.

https://baribar.kz/77480/kari-zhiliktinh-kiesi-turaly-bilemiz-be/
https://baribar.kz/77480/kari-zhiliktinh-kiesi-turaly-bilemiz-be/
https://kazakh-tv.kz/kz/view/blog/page_196718_kari-zhiliktin-kiesi
https://kazakh-tv.kz/kz/view/blog/page_196718_kari-zhiliktin-kiesi
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Наша страна как многонациональное государство отличается 

своей стабильностью, большим количеством интернациональных 
браков. Присутствие на земле Казахстана более 130 этносов 
давало и дает огромную возможность заимствовать ценный опыт, 
приемлемые в современных условиях особенности воспитания, 
культуры и быта. Поликультурность Казахстана сегодня- это 
воспитание толерантности, взаимообмен и взаимообогащение, более 
глубокое понимание между носителями разных культур, сохранение 
преемственности между поколениями.

Исследования ученых доказывают, что общности людей, 
названия которых «казак» и «казах», объединяет не только 
схожесть названий, но и их одинаковый смысл. Он подразумевают 
свободолюбие, независимый нрав, вольный образ жизни. Это 
дало основание предполагать, что длительное пребывание казаков 
на территории Казахстана могло сформировать или усилить 
некоторые общие для них черты мировоззрения и культуры. В 
документах сибирской администрации и в исторической литературе.  
Н. М. Ядринцев утверждал: «Заимствование инородной культуры, 
обычаев и языка русскими на востоке составляет несомненный 
факт» [1 с. 32].

Культура казахстанского качества сложилась как синтез 
культур двух этносов и имеет положительный опыт воспитания. 
Ярким примером этого является казачество станицы Платовской 
Восточно-Казахстанской области. 

Воспитание казака как воспитание настоящего мужчины 
начинается в раннем детстве и предъявляет высокие требования 
к молодому человеку. Принятие клятвы казака всем сообществом 
и благословение служителя местной церкви – показатель 
духовной зрелости, воспитанности юноши, его соответствующего 
нравственно-духовного уровня и осознания себя как достойного 
представителя общины.

Казачество имело и имеет крепкие семейные устои, семья 
считается оплотом, так как обучение и воспитание проходило, 
прежде всего, под руководством старших родственников. Во главе 
большой семьи стоял старейший мужчина. Ему помогала хозяйка. 
Авторитет матери был непререкаем. Дети и невестки называли ее 
ласково и почтительно: «маменька». В казачьей семье к девочкам и 
женщинам относились с любовью. В честь рождения девочки отец 
или дед сажал иву. Дерево росло вместе с ней и опекало ее. Девочка 
приносила в дом постоянное тепло, доброту, ласку. 

Основными критериями воспитания девушек является 
трудолюбие, самоотверженность, красота, свобода в выборе – все 
эти качества сохранялись природой и передавались из поколения 
в поколение, не угасая никогда.

В свадебном ритуале большое место занимали обряды 
«кругового хождения», по которому молодых, приехавших от венца, 
трижды обводили вокруг стола – отголосок древнего обычая обхода 
вокруг очага с целью приобщения жены к домашнему очагу мужа. 

В целом, здесь можно провести аналогию с казахскими 
традициями почитания домашнего очага, когда невеста первые 
входит в дом, и с идеей о том, что очаг с ее приходом не угаснет, 
подливала масла в огонь.

Имеет место большое сходство многих элементов воспитания и 
быта в среде казахского народа и казаков. Немаловажное значение в 
жизни этих двух культур занимало оружие. Вольный образ жизни, 
воинственность, всадничество обусловили практическую внешнюю 
идентичность такого элемента, как камча – у казахов, нагайка – у 
казаков. Внешне они практически одинаковы.

Камча (плетка) в культурно-бытовом укладе казахского народа 
занимает особое место. Камча, искусно сплетенная из полосок 
сыромятной кожи, считается символом твердости духа и уважения. 
Издревле она была неотъемлемым атрибутом джигитов. Казахи 
считали, что камча оберегает дом от злых духов, поэтому раньше она 
висела в каждой юрте на видном месте. И сегодня камча не забыта, 
но ее все чаще используют лишь как декоративное украшение. 
Камча служила также и единицей измерения расстояний, близкое 
расстояние называли камшы сабындай – длина в рукоять камчи или 
камшы жетер жерде – на длину камчи. Было широко распространено 
также искусство камшыгерлик – умение пользоваться камчой [3, с. 1].

 
Рисунок 1 – Камча - нагайка
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Казаки применяли нагайку как при утере основного средства 

поражения так и в качестве атрибута парадной формы. Правда, 
использование нагайки оправдано только против человека, который 
не вооружен более опасным оружием. Кроме того, этот предмет 
имеет символическое значение для любого казака. Известно 
использование данного оружия в охоте. Казаки на лошадях 
поражали волков, лисиц на ходу шлепком (ударной частью плети). 
Оружие применялось в спаррингах и постоянно в тренировках.

Таким образом, вольный образ жизни, воинственность, 
всадничество обусловили необходимость создания камчи и нагайки. 
Плетка сопровождала казака и казаха в течение всей его жизни: ее 
вешали над колыбелью младенца для отпугивания злых духов, дарили 
мальчикам, когда их обучали езде на лошади, брали в бой и на охоту, 
ей наказывали провинившихся, использовали для погона скота.

В силу того, что казаки вели военный образ жизни, 
первостепенное значение имела подготовка мальчиков. Настоящих 
воинов воспитывали с 3–4 лет, сажая в седло. Шашку в руки 
мальчики брали в 10 лет, отрабатывая удары обеими руками. При 
обучении использовалась тонкая струйка воды, которую необходимо 
было «разрубить», не допуская брызг. Следующим этапом была 
рубка прута сидя на бревне, и лишь позднее – на коне. Секреты 
мастерства передавались от старшего поколения младшим в устной 
форме, поэтому старинные методики не отражены письменно.

Рисунок 2 – Фланкировка

Желающие освоить искусство фланкировки подростки и 
молодежь станицы Платовской, получившие разрешение родителей 
на это занятие, обращаются за разрешением к атаману. То же 
самое происходит, если подросток или юноша решил вступить 
в казачество. Естественно, в настоящее время обучение боевым 
искусствам нужно рассматривать как дань традиции и увлечение, 

которое помогает развивать ловкость, зоркость и формирование 
нравственных качеств, а не умение владеть оружием в бою. 

Казаки станицы Платовской с малых лет внушают своим 
детям мысли о святости семейного союза. Желающим вступить в 
брак дают понять, что подходить к этому вопросу нужно серьезно, 
так как семья, брак – это на всю жизнь. Родители стараются 
служить примером для своих детей. Обязательным условием брака 
является венчание. Разводы как таковые не приветствуются, но 
если сохранение семьи кажется для супругов неприемлемым, для 
развода необходимо согласие батюшки, согласованное с Советом 
атаманов. Во всех случаях они стараются сделать все возможное 
для сохранения семейного очага. В силу таких подходов институт 
казачьей семьи достаточно устойчив.

За тысячелетия существования семьи как ячейки общества 
она претерпевала многочисленные изменения, изменялись и по-
прежнему меняются ее функции, формы брака. Однако исследование 
показывает, что сложившееся воспитание семейных ценностей в 
среде казаков сохраняет устойчивость и позволяет выполнять ее 
традиционные функции.
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тарих пәнінің мұғалімі, Заря ЖОББМ, Павлодар обл., Павлодар ауд.

Қазақ халқының материалдық мәдениетінің салалары мал 
шаруашылығы, еңбек құралдары болып табылады. Қазақтың 
ерте кезден бүгінге дейінгі өз жәдігерлері өте көп. Олардың 
барлығы да ата-бабаларымыздың көшпелі өмір салтынан сыр 
шертеді. «Қолда барда алтынның қадірі жоқ» дегендей, Кеңес 
өкіметі кезінде халқымыздың көптеген құнды мұраларынан 
айырылып қала жаздадық. Қолда бар дүниелердің өзіндік сырына 
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http://ibirzha.kz/neprostaya-plet/
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толық мән бермедік. Ұлттық қолөнер бұйымдары біздің өткен 
тарихымыздан хабар берсе, келешегіміз жас жеткіншектерді 
ұлтжанды етіп тәрбиелеудегі негізгі тәрбие құралы болып 
табылады. Халқымыздың мәдени тұрмысы мен рухани зердесінде 
ерекше орын алып келген қолөнер бұйымдарының бірі – қамшы. 
Қамшыны қазіргі жастардың көпшілігі ат айдайтын құрал деп қана 
түсінеді. Қамшының өз құпиясы барын, оның сырын ешкім біле 
қоймайды. Қамшы туралы деректермен таныссақ, оған терең ой 
жүгіртсек, қамшының қадір-қасиетін, атқаратын қызметі туралы 
көптеген деректерге қанық боламыз. Қазақ өмірінде қамшы – өнер 
туындысы, рухани күш-қуат, сый-сияпат, сән-салтанат, азамат 
айбыны, айбары, шебер қолдың айғағы, қолға алса – қару, атадан 
балаға мирас болып қалатын асыл мұрасы, өлең-қырдың өзегі болып 
табылады. Сондықтан халқымыздың асыл мұраты қамшы туралы 
құнды деректерді зерттеп, келер ұрпаққа жеткізуді мақсат еттім. 
Қолының қарына қамшы іліп жүретін заман өтті, бірақ қамшыны 
атадан қалған мұра, қазақ мәдениетінің киелі, қастерлі сыйының бірі 
деп білуіміз керек. Қамшы – қазақ халқының шаруашылық, мәдени 
өмірінде кеңінен қолданған ежелгі құралдарының бірі. Ол ер-тұрман 
құрамына кіреді. Жалпылама айтқанда, көлік айдауға арналған 
құрал. Ал, Шоқан Уәлихановтың пайымдауынша, қамшы - әрі 
қару. Қазақтың қарапайым қара қамшысының тек ат айдау құралы 
ғана емес, оның ұлттық санамызда салт-дәстүріміздегі алатын 
орнын ерекше. Қамшы-өте көне заманнан бері келе жатқан құрал. 
Сондықтан қамшы төңірегінде әдет-ғұрып, салт ерекшеліктері жиі 
кездеседі. Атам қазақ қамшының қадір-қасиетін, киесін ана сүтімен 
қатар бесігінен бойына сіңіре білген. Бала бесігінде шошымау 
үшін бас жағына қамшы жастанған. Жас бала түнде мазасызданып 
жылайтын болса, сапарда жүрген әкесі, ағасы немесе атасының 
«қамшысы тиді, келіп қалар» деп ырымдаған. Жаңа түскен келіннің 
бетін үкілі қоңыраулы қамшымен ашқан. Оның негізгі себебі – келін 
ағайын жұртқа әділ, туған бала әділетті, билік иесі, қамқоршысы 
болады деп есептегендіктен. Қай жағынынан алып қарасақ та, қазақ 
өмірінің бір ажырамас бөлігі-қамшы. Қазақ атамыз атсыз өмір 
сүрмеген, атқа мінгендер қамшысыз болмаған.

Негізінен, «қамшы» сөзі түбір мен қосымшадан тұрады. 
Диахрондық тұрғыда бұл сөздің түбірі «қам» «– шы» – малшы» қойшы, 
егінші деген тәрізді сөздерде кездесетін қосымша. Орта ғасырдағы 
түркі тектес халықтардың тілінде, қазіргі туыстас – тува, алтай, сары 
ұйғыр, хакас т.б. тілдерінде «қам» сөзі «бақсы» деген мағынаны 

білдіріп, қарапайым тілінде де «қамшы» сөзі «шаман» деген мағынада 
қолданылады. Сөйтіп, ертеде бақсыны бірде қам, бірде қамшы деп 
атаған. Осыны зерделеген этнограф ғалымдар «Әуелде қамшы сөзі 
қазақтарда да «бақсы, шаман» мағынасында айтылып келіп, екінші 
бір заттың атауына көшкен» деген тұжырым жасайды. Мүмкін бұл 
ертеде бақсылардың қолдарына қамшы алып, жын-шайтан қуып, 
зікір салғанынан да шығар. Әйтеуір, бұрындары тілімізде «Қамның 
шыбыртқысы» – «Қамшының шыбыртқысы» деген сөз болған. 
Жасыратыны жоқ, кейбір қаламгерлер «қамшы» сөзі «қам жасаушы» 
дегеннен шыққан болуы керек дейді. Олардың пайымдауынша, «Бұл 
құрал ежелден емдік мақсатқа қолданылған. Келе-келе «қам жасаушы» 
сөзі дыбыстық өзгеріске ұшырап, құрылымдық мазмұны да «қамшы» 
сөзіне ауысып кеткен». Қалай болғанда да, қамшының әу баста түрлі 
жамандық, ауру-сырқауды қуушы рөлін атқарғаны ешбір талас 
туғызбайды. «Ғасырлардан – ғасырларға жеткен бұл – Қамшы еді 
қайтаратын жаудан құн. Соңғы ғасыр аяғында жоғалып, Қазақтардың 
сесі кетіп, болған құл. Қамшы арқылы талай сырды беретін, Қамшы 
тастап, не ой барын білетін. Қазақ бабам мінгенінде кәріне, Жерді 
дағы жон арқадан тілетін». Кейбір тіл мамандарының айтуынша, 
қамшыдағы бүлдіргі әуелде «білек+ілдіргі» түрінде айтылуы мүмкін. 
Содан дыбыстық жақтан ықшамдалып, танымастай болып өзгерген. 
Өйткені «білек+жүзік» тіркесінің ықшамдалуынан білезік атауы пайда 
болған ғой. Бұл қамшының бауырдақ, кекілдік тәрізді бөліктеріне де 
тән. Әйтеуір, қазақтың: «Жылқының сұлу болар сүртектісі, Сұлудың 
қасқаяды күрек тісі. Қамшыны бауырдақтан екі бүктеп, Жігіттің 
үйге кірер жүректісі» – деп сыр толғаған жырында сұлулық пен 
сән-салтанат, сәулелі ойлар тұнып тұр-ау. Қамшы - көшпелі елдер 
тұрмысында аса кең тараған байырғы қолөнер бұйымдарының бірі. 
Қазақ петроглифтерінде, сондай-ақ эпикалық жырларда қамшыға 
ерекше орын берілген. Қамшы қару ретінде көне заманнан, яғни 
б.з.д. I мыңжылдықтың басынан б.з. ХХ ғасырына дейін қолданылып 
келген. Қазақтың үш биі Төле, Қазыбек, Әйтеке өздеріне қараған 
елдің басын құрау жорығы ретінде қамшы өргізген екен. Орта жүз 
биі Қазыбек Арғын, Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Уақ, Керей алты 
арыс болғандықтан алты таспа қамшы өргізген. Бұл «Қасқатіс» деп 
аталады. Кіші жүз биі Әйтеке Жетіру немесе Тама, Табын, Кердері, 
Керейіт, Рамадан, Телеу, Жағалбайлы және Байұлы мен Әлімұлы 
үшін екі таспа қосып, тоғыз таспа қамшы өргізген. Ұлы жүз биі Төле 
Төбейден тарайтын Қаңлы, Шанышқылы, Ойсылдан тарайтын Сіргелі, 
Шақшам, Үйсіннен тарайтын Ақсал, Жансақал - барлығы алты таспа 



202 203

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
және аға үйіне барып тұратын Орта және Кіші жүз үшін екі таспа 
қосып, сегіз таспа қамшы өргізген. Бұл өрім «Бұзаутіс» деп аталады. 
Жалпы, «Қазақтың және Үш жүздің басын біріктірсін» деген мақсатпен 
Абылай ханға 48 таспа қамшы өргізген. Кіші жүз – жиырма тоғыз, Орта 
жүз – алты, Ұлы жүз – алты ру, барлығы қырық бір таспа. Иісі қазақ 
деп оған Төре, Төлеңгіт, Қожа, Сұнақ үшін төрт таспа, аталарымыз 
үш тектен тұрғандықтан Сақ, Ғұн, Түркі үш таспа қосып, барлығы 
қырық сегіз таспа қылған. XYIII–XX ғасырларда қазақ бақсылары 
жын-шайтанды қуатын, ауруды жазатын магиялық зат ретінде де 
қолданған. Қазақ мәдениетінің бұл өнер туындысы – әлі күнге дейін 
мәнін жоймай келе жатқан бұйым. Қамшының түрлері, қасиеті туралы 
Зейнолла Самашев, Жұмаш Жетібаев, Сейіт Кенжеахметұлы, Нұргелді 
Уәлиұлы, Алмахан Мұхаметқалиұлының еңбектерінде және эпикалық 
жырлар мен халық ауыз әдебиеті жырларында кеңінен айтылған. Біздің 
қазақ халқында қамшыға байланысты мақал-мәтелдер, тұрақты сөз 
тіркестер аз емес. Бұл қамшының қазақ этносында бағзы заманнан орын 
алып келе жатқанын байқатады. Ата-бабаларымыз қамшысы арқылы 
өз көзқарасын, ниетін, қарым-қатынасын білдірген, біз бұны қамшыға 
байланысты ой- орамдарымен тарқатып түсіндірсек: 

1 .  Қамшының ұшын бермеді .  Бұл  «болыспады», 
«жәрдемдеспеді», «қарайласпады», «жамандық, опасыздық істеді» 
деген мағынаны білдіреді. 

2. Басына қамшы үйірді (ойнатты). Мағынасы: қорқытты, 
сабауға ыңғайланды, үрейлендірді, жан-алқымғалды, қауіп төндірді, 
қорлық, зорлық көрсетті, басынды. 

3. Дау төртбұрышты, қамшы екі ұшты. Бұл сөз «даудың 
себебі әрқилы, бірақ та шешімі не «ақ», не «қара» болады деген ойды 
меңзейді. Яғни, айыпсыз болса, шешім оның ақтығын айғақтайды, 
айыпты болса, шешім оның қаралығын дәлелдейді. 

4. Қамшысын білем деді. Қамшының сабы мен өрімін қосып, 
екі бүктеп ұстауды бейнелейді. Мағынасы: қыр көрсетті, жұдырық 
көрсетті, қоқаңдады, кіжінді. 

5. Қамшы болды – бір нәрсеге себеп болды. 
6. Қамшы жұмсады – таяқ жеді, соққы көрді, қасмшымен 

сабады. 
7. Қамшының сабындай – өте қысқа. 
8. Қамшы салдырмады – тапсырылған істі ынта жігермен 

тез істеді. 
9. Қамшысынан қан сорғалаған – қатігез, жауыз. 
10. Қамшы тастады – дауласу кезінде сөз сұрап рұқсат алды. 

11. Қамшы ұшын беруге жарамады – көмектеспеді. 
12. Қара сөзді қамшы қылды – сөзге дес бермей сөйледі. 
13. Салт басты, сабау қамшы – үйленбеген жалғыз басты. 
14. Сауырына қамшы тиді– тұрмыс тауқыметін көрді. 
Қамшының жасалу жолдары. Қамшы әбден иленген сиыр 

терісінен өрілген. Сабы тобылғы, ырғай, киік пен еліктің сирағы 
және таутекенің мүйізінен жасалған. Қазақ жігіттері көбінесе сап 
ретінде тобылғыны пайдаланған. Тобылғы қазақ жерінің нулы, 
сулы, ашық жерлерінде кездесе береді. Топталып өсетін ағаш келе-
келе қатайып, темірдей берік болады және ыстық, суыққа төзімді, 
судан қорықпайды, жарылмайды. Тобылғының майын теміреткі 
сияқты жараға жағуға болады. Емдік қасиеті өте шипалы және тіс 
шұқығыш ретінде де өте қасиетті. Ол тістің бактерияларын жояды. 
Тобылғыдан тәспі, моншақтар жасаған. Уақытында алынған тобылғы 
жүздеген жылға сыр бермей, сынын да, сырын да жоғалтпайды. 
Қамшыға сапты желтоқсан айынан бастап дайындайды. Осы 
мезгілде өсімдіктердің Жер анадан нәр алуы толықтай тоқталады. 
Өсімдік майымен тазалап, сүртіп, күннің көзі, желдің лебі тимейтін 
көлеңкеге кептіреді. Осыдан кейін ғана ол қамшыға сап жасауға 
қолданылады. Бұрынғы кезде сері жігіттердің сұлу қызға осындай 
әсем қамшымен баруы оның абырой-беделін де көтере түскен. Қазақ 
елінде кең тараған қолөнердің бірі – өрім өру. Өрім белбеу, тұмарша, 
ер-тұрман, абзелдерін әзірлеу үшін қолданылған. Өрілген зат өте 
әдемі, берік болып келеді. Өрімнің атауы таспа санына байланысты 
болады. Қарапайым төрт таспадан бастап, қырық сегіз таспаға дейін 
өрілген. Өріммен айналысатын адамдарды «Өрімші» деп атайды. 
Өрімші қайыстың сапалы болуына жақсы иленуіне қатты мән берген. 
Қайыстың сапалы болуы мейлінше жұмсақ, сынбайтын, қатпайтын 
болуына байланысты. Сондықтан олардың иі қануын қадағалап, 
құрыс-тұрыссыз жұмсақ етіп шығару сөз жоқ асқан шеберлікті 
талап етеді. Қайыстың бар ерекшелігін мұқият ескерген шеберлер 
иден шыққан қайысты балықтың, сүйектің, өсімдік майын шығарып 
кептіреді. Кепкен теріні қысқыға, созғыға салып уқалайды. Бұған 
қажетті аспаптарды да шеберлер өздері әзірлейді. Мәселен, теріні 
бабына келтіру үшін әуелі созғыға салады. Созы былай жасалады: 
тақтайдың үстінде биіктігі жарты метрдей екі қалың тақтайдың 
арасына адамның тізесі сиятындай етіп тігінен бекітеді де, жоғарғы 
басын сүйірлеп, әр жерін кертіп тіс шығарады. Содан кейін шебер 
бір шетін әлгі екі тақтайдың үстіне жабады, екі жағын мықтап басып 
ұстап отырып, аралығына тізесін салып нығарлап басады. Мұны 
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иректеу дейді. Осыдан кейін талқыға салады. Талқы дегеніміз – ішкі 
жағы иректелген, қатар бекітілген екі жақтаулы ағаш станок. Оның 
аралығына әрең сиятын, ирек жүздібастырық ағаш койылыды, 
оның бір басы жақтауға бекітіліп, бір басы бос тұрады. Теріні әбден 
жұмсартып уқалау үшін осы жақтаудың арасына салып, бастырықпен 
езгілеп басады. Терінің ішіне қарай, кейде бір сағат, кейде 40–50 
минут басады. Қысқы – тігетін қайыстардың шетін бір тегіс ұстап 
тұрып, бекітіп қойып тілу, өру, оюлау үшін керек аспап. Оны жуан 
және кепкен ағаштан жасайды. Иленген қайыстарды өңіне кіргізіп 
алып, керек затқа арнап, таспалап тіледі де қажетіне пайдаланады. 
Жүген, құйысқан, өңілдірік, жырым, қамшы сияқты әртүрлі өрме 
заттарды түю және өру әдісімен жасалады. Қайыс түюдің бірнеше 
өрнекті түрлері мен атаулары бар. Олар төрт арпадан түю, қалмақша 
түю, түйе мұрындық, өткерме, тас түю және т.б. Жүген, ноқта, делбе, 
шлияларды осы түю әдісімен жасайды. «Ағаштан түйме түйген » 
дейтін бейнелі сөз осыдан қалған. Қазақ қолөнерінде ескіден келе 
жатқан әдемі де күрделі істің бірі – таспа өру. Оның да үш таспа, 
төрт таспа, бес темше, алты таспа, бұзау тіс, дырау, жылан бауыр, 
қос бұрым, сегіз қырлы егеуқұйрық, айылыжырым өрімі, қабырға, 
тандай сияқты алуан түрлері бар. Өрімдер 3, 4, 6, 7, 12, 32, 48 таспадан 
бастап 83-ке дейін, кейде одан да көп таспадан өріледі. Ал ішіне өзек 
салып, алақанын тоқыма өріммен жалпақтап келтірген дойыр, дырау, 
бұзаутіс, дембел қамшылар ұрған жерін кесіп түсетін, өткір сабы, 
алақаны, айдары алтын, күміс талшықтарымен бұралып, бунақталып 
өте сәнді келеді. Осынша көп таспалы өрімдердің ұштары жәй 
байлана салмайды, олар әртүрлі мәнермен түйіліп шашақталады. 
Өте шебер өрімшілер таспадан қылыш, найза өтпейтін қаттауық 
тонды да, су ақпайтын торсықты да, көнек те, кеукерін де өрген. 
Қазақ шеберлері өрім өнерін зергерлік, тоқымашылық, бақташылық 
және шарбақ, шыпта жасау, сымнан түрлі бұйымдар тоқу өнерімен 
ұштастырып, таспа өруде, арқау түзуде, жөргемдік ілу, торлап тоқу, 
топшылап тоқу әдістерімен көркемді мәнерлерін тиімді пайдалана 
білген. Өрілген заттардың әр жерін күміспен жауып, тас орнатып, 
кавказ өрнегін жүргізіп әшекейлеген. Сондықтан да бұрын өрім өнері 
өте жоғары бағаланатын. Өрмелі бір шідердің бағасы бір бестіге 
татитын. Өрімшілер өрімнің ұзындығын тұтаммен өлшеген. 

Қамшының негізгі бөліктері. Ол үлкен екі бөліктен тұрады: өрімі 
және сабы. Қамшы сабы көбінесе 4–7 тұтам тобылғыдан, ырғайдан, 
еліктің, таутекенің мүйізінен жасалып, барынша әсемделеді. Оның 
терімен қапталған қолға ұстайтын бөлігі – тұтамы, оған тесіліп 

өткізілген қайыс таспа – бүлдіргісі деп аталады. Шеберлер қамшы 
сабына ерекше көңіл бөліп, оны жез бауырлап, мойнақтап, металмен, 
былғарымен, қайыспен орап тастайды. Қамшы өрімі алқанынан 
саптық мойнағына бүркеншік арқылы жез, мыс шегелермен 
тойтарылып бекітіледі немесе таспа арқылы мойнаққа бүркемелеу 
арқылы жалғайды. Мұны бунақтау дейді. Кейбір өрімшілер 
алқанның сап жағын әдемі ұзын етіп қалдырып, оны сапқа ұзын бойы 
«бауырлық» етіп, сыртынан таспаны орайды. Тіпті, осы бауырлық 
орнына жұқа мысты да қолданады. Өрім мен алқанның қосылған жері 
– шежемей. Оның үстінен түйнектеп қайыс шашақ тағып қояды. Елік, 
киік сирағынан металл, терімен мойнақтап, орам салып, шашақталған 
қамшы өте сәнді де бағалы. Жалпы, қамшы өрімінің сапқа жалғасқан 
бөлігінің атауы – бауырлық, оны көмкерген жез, мыс күміс бөлігі - 
мойнақ, біріктірген шегесі – бүркеншік, қамшы сабына бауырдақты 
ораған бұрама металл – шырмауық, ол таспалап бекітілсе – бунақ, 
өрімнің бауырдақ жағындағы сыртқа қараған бетінде, өрім басталар 
тұсындағы ирек бедерлі «сызық» тәрізді көрінетін бөлігі – қамшының 
тілі (тілшесін шегелікті жасыру үшін салады), үстіңгі жағында 
жіңішкелеп, шашақ тәрізді етіп тігілген, ұзындығы екі еліден бір 
жарым тұтамдай ұзын таспа шашағы – қамшының кекілдігі, қамшы 
өрімінің басталар тұсы мен сапқа бекітілген бауырдақ аралығындағы 
бөлігі – алақан. Сонымен қамшы бөліктерінің атауы мынадай: 

1. Өрімі.
2. Сабы.
3. Тұтамы.
4. Бүлдіргі. 
5. Шежемей.
6. Бауырсақ.
7. Мойнақ.
8. Бүркеншік.
9. Шырмауық.
10. Бунақ. 
11. Таңдай. 
12. Түйін. 
13. Қамшының тілі. 
14.Тілме. 
15. Қамшының кекілдігі. 
16. Алақан. 
17. Шашағы. (Шашақтың түрлері: сайтан айдар шашақ – 

саптың орта тұсындағы, сал айдар шашақ – өрімінің жоғарғы 
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тұсынан шығарылғаны, қолдың шашағы – саптың терімен оралған 
тұтамының астындағы тұсына салынғаны). 

Қамшының қолдану тәсілдері. Қамшыны әртүрлі жағдайда 
қолдана білудің өзі өнер. Біздің тілімізде қамшыны қолдана білудің 
мынандай түрлері бар. Қамшы үйіру, білеу, жасқау, сипай қамшылау, 
орап тарту, шықпырту, оса тарту, тіле тарту, баса тарту, көсіп жіберу, 
серпе тарту, салып қалу, сілтеп қалу, көстите тарту және тағы басқа 
түрлері бар. Мұның бәрі қолдың қимыл әрекетіне байланысты. 
Сондай қамшы сілтеудің өзіндік жеңіл және ауыр зардаптары болады. 

Қамшыны асқан шеберлікпен қолдана білген адамды 
қамшыгер деп атайды. Қамшыгерді қандай қарым-қабілеті арқылы  
анықтауға болады. 

Қамшыгерлік адам табиғатындағы ептілік, дәлдік, қарулылық, 
мергендік, қатты қолдылық, сезімталдық, өткірлік, батылдық, 
сескенбейтін серттілік сияқты ішкі қасиеттермен ұштасып жататын 
мамандық. Қазақ халқы ертерек кезде қамшыгерлік өнерін ел-жұртқа 
үйрету және дәріптеу мақсатында арнайы жарыстар өткізіп отырған. 
Сиырдың терісін төрт пұшпағынан төрт қазыққа керіп тастап, шауып 
келіп өткенде, тері тесіледі, жыртылады, тілініп түседі деседі. Төртке 
бүктелген жас сиырдың терісін жерге тастап ұрғанда терінің бір 
қабатын не екі қабатын тесіп немесе жыртып, тіліп кеткен. 

Қамшының түрлері: 
1. Сүндет қамшы. Ата-бабамыздан ұрпақтарына мирас болып келе 

жатқан салт-дәстүр бойынша балагны сүндетке отырғызғанда оған 
туған-туыстары сыйға тартатын тобылғы сапты төрт тұтам қамшы.

2. Бәйге қамшы. Ат бәйгесіне шабатын шабандоздың қамшысы. 
Ол тобылғы сапты, ұзындығы төрт тұтам, негізінен оның ұзындығын 
шынтақтап шынашаққа дейінгі аралықпен де өлшем береді. Сабының 
жуандығы шынашақтай. Бұрындары бәйгеге түсерде шабандоз: «Шаба 
алмасам-маған серт, шаба алмаса-астымдағы атыма серт, шаптыра 
алмаса – қолымдағы қамшыға өрт!» – деп серт беретін болған.

3. Көкпар қамшы. Ұлттық ойын көкпар тартуда қолданылады. 
Оның тобылғы сабының ұзындығы үш-ақ тұтам және жуан болып 
жасалады. Көкпар қамшының сабына, жылан басты алақанына 
қолды жыртып, зақым келтірмеуі үшін ешқандай әшекей 
салынбайды, бұл қамшыға бірде-бір темір затын қолданбайды. 
Көкпар додасына түсерде әркім: «Атыма – айбат, тақымыма-қуат, 
қамшыма-жігер бер!» – деп серт айтқан.

4. Дойыр қамшы. Тобылғы сабының ұзындығы бес тұтам. Сабы 
мен өрімі өте жуан. Оны қолға алғанда да былай деп серт айтылған: 

«Дойыр қамшым доңыздай (жуандығы) болсын, ауырлығы 
қорғасындай, мықтылығы емендей болсын. Білек күшіме қуат 
қосып, жауым әрдайым құлап жатсын, халқым жеңіске жете берсін!»

5. Неке қамшысы. Жас бозбала үйленер кезде құрбы-құрдастарын 
жанына шақырып алып, отау құрғалы жатқанын айтады. Өзіне жігіт 
жолдасы керек екендігін білдіреді. Құрбы-құрдастары өздерінің 
қамшыларын бір жерге құпия жинап қойып, әлгі досын шақырып 
көрсетеді. Ол өзіне ұнаған қамшыны таңдап алады да иесі жігіт 
жолдасы (күйеу жолдас) болады. Бұл құрбы-құрдастар арасында 
өкпе, реніш болмауы үшін жасалатын әдет-ғұрып.

6. Соп қамшы. Өгіз айдауға арналған қамшыны осылай атайды. 
Тобылғы сабы төрт тұтам, өмірі ұзын, жиырма бес тұтам болады, 
ұшына қайыстан төрт қарыс жалқы бау тағылады, ол арбаның 
ұзындығына қарай жегулі атқа немесе өгізге жетуге тиіс. Яғни, 
оның ұзындығы екі жарым құлаштай.

7. Үйір қамшы. Оны жылқышыларға арнап жасайды. Өрімнің 
араларына үш шығыршық біріктіріліп, ұзын етіп жасалады. Түйе 
айдайтын үйір қамшының атауы – шыбыт қамшы.

8. Ноғай қамшы. Аралары жақын орналастырылған екі 
өрімнен тұрады. Салмақты болуы үшін өріміне үлкен шашақтарды 
орналастырады (нагайка).

9. Баптау қамшы. Асауды үйрету үшін жасалады. Жылқыны 
үркітіп, қорқытып алмау мақсатында өрімі тобылғы сабының басынан 
аяғына дейін түгелдей шикі теріден өріледі, ішіне қайыстан қатты 
өзек салады. Осы өзек өрімді тік тұрғызады, ол қылышқа ұқсайды, 
мамандар «сол себепті оны орыстар «хлыст» деп атап кеткен» – дейді.

10. Аңшы қамшы. Сабының ұзындығы – бес тұтам, ұшында 
қорғасын өрілген өрімі он екі тұтам болады. Аңшы атына 
қонғанында қамшысына: «Алдымдағы қасқырғы – айбат, ердегі 
қанжығама байлат!» – деп тілек айтқан. Ал аңшы қасқырды атымен 
қуып жеткенде: «Түзү тигізу – маған міндет, ұшындащғы қорғасын 
саған серт!» – дейтін. Дойыр, аңшы, барымта қамшыларды дырау 
қамшы деп те атай береді.

11. Барымта қамшы. Тобылғы сапты, оның ұзындығы алты 
тұтам, жуан өрімі он тұтам, түйіні де жуан, әрі ұзын. Екі аттылы 
қақтығысқанда қамшыларын бірінің-бірі сыртынан асыра сілтегенде 
оның ұшы тіпті үшінші қарсыласының тізесіне, тобығына тиіп, 
аттан аударып та түсірген.

Қорытынды. Дәстүрлі қазақ қоғамында қамшы тіл, заттық 
мәдениет, этникалық, эстетикалық мәнділік, әлеуметтік мәртебе, 
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мифологиялық наным-сенімнің таңбалары ретінде жұмсалған. Ерліктің, 
ерен күштің, қайсарлықтың белгісі болып «Ер қаруы – бес қарудың» 
қызметін атқарған қамшының қадір-қасиеті жайында бүгінгі күнгі 
жастарымыз біле бермейді. Сондықтан біздің мақсатымыз – қамшы 
сөзін тілдік және этномәдени кеңістікте талдап, бірте-бірте архаизмге 
айналып бара жатқан этнографиялық дерек беретін «қамшы» атауының 
мәдениетімізде, сөздік қорымызда алатын орнын анықтау. Ұлт тарихы 
туралы жазба деректермен бірге мұрағат жәдігерлерінің айтары мол 
екендігін өскелең ұрпаққа түсіндіру. Қамшы – ел мәдениетінің өткен 
ғұмыр шежіресінің жанды айғағы. Қамшының қадір-қасиетін түсініп, 
оның бойындағы қаншама атаулардың болуы дала данышпандары, 
бабаларымыздың ұғымының тереңдігі болып табылады.
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ХІХ ҒАСЫРДЫң ОРТАСЫ – ХХ ҒАСЫРДЫң 
БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫң ТАМАҚТАНУ 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР

рАхМеТ и. е.  
10 сынып оқушысы, № 27 Мектеп-лицейінің, Нұр-Сұлтан қ. 

биМыКовА А. К. 
гуманитарлық ғылымдар магистрі, тарих және құқық пәнінің мұғалімі,

№ 27 Мектеп-лицейі, Нұр-Сұлтан қ. 

Қазақстан аумағы көне заманнан көшпелілер тұрағы болған. Ол 
күрделі тарихи, саяси және этникалық процестер аренасы болды. 
Ең дәуірлік оқиға – шаруашылықтағы өзгерістер, қоғамдық және 
саяси ұйымдағы өзгерістер ХІХ ғасырда ғана туды. ХІХ ғасыр, 
әсіресе оның екінші жартысы қазақ жері үшін шаруашылық, 

әлеуметтік және мәдени салаларына көптеген өзгерістер әкелді.  
Қазақ халқы өзінің мыңжылдық тaрихында көптеген күрделі 
оқиғаларды басынан кешті, саяси әлеуметтік, экономикалық даму 
сатысын өтті. Қазақстан үшін ХІХ ғасырдың оның алдындағы 
дәуірден ерекшелігі қазақ халқының қоғамдық саяси мәртебесінде 
болды. Қазақтар ХІХ ғасырда шаруашылық салада, әлеуметтік 
қатынастарда қиыншылықтар көрді.  

Онсыз да ұлғайып алған Ресей құрамына Қазақстанның 
қосылуы аяқталған жағдайда оның орналасқан геосаяси жағдайы 
әскери жағынан алғанда әлсіз Қоқан және Хиуа хандықтарын таптап 
тастап, бірінші отаршыл империя – Англияның Шығыс Түркістан 
ауданына енуін жоққа шығаруға мүмкіндік беретін еді, ал бұған 
Қазақ өлкесі кедергі болып қала берген [5, 53 б.].

Қазақстан және Орталық Aзияның оған жапсарлас жатқан 
облыстары біржола жаулап алынғаннан кейін Ресей империясының 
үкіметтік топтарына ұлттық шет аймақтарды басқару жүйесі туралы 
мәселе өткір қойылды. Әсіресе, бұл проблема халқының этникалық 
құрамы ала-құла, әлеуметтік және экономикалық даму деңгейі 
әртүрлі Ортaлық Азия мен Қазақстан үшін ерекше күрделі болды. 

ХІХ ғасырдың 60 жылдарының орта шеніне дейін Қазақстан мен 
Орталық Азияға қатысты мәселелерді негізінен Батыс Сібір және 
Орынбор генерал губернаторлары қарады. Олар Ресей империясының 
өкілетті өкілдері болды. 60 жылдардың ортасына қарай Орынбор және 
Батыс Сібір қазақтарын басқарудың әкімшілік жүйесіне өзгерістер 
енгізілді, Бөкей хандығын басқару жүйесі қайта ұйымдастырылды. 
Алатау округтік приказы және 1865 жылы Түркістан облысы 
құрылды. Бірақ бұдан басқару жүйесі күрделі өзгерістерге 
ұшырамады. Сондықтан, басқаруды қайта ұйымдастыру жөнінде 
бірқатар жобалар әзірленді. Сайып келгенде, арнайы құрылған «Дала 
комиссиясының» жобасына артықшылық берілді. 

Қабылданған реформаның жалпы бағыты үшін әскери министр 
Д. А. Милютиннің ықпалы зор болды, ол өз көзқарасын «Дала 
комиссиясының» мүшелерімен әңгімелескен кездерінде талай рет 
айтқан болатын [3, 318 б.].

1867–1868 жылдардағы реформаның жалпы алғанда 
отаршылдық сипаты басым болды. Ол реформалар Қазақстанды 
Ресейге қосып алу үрдісінің толық аяқталғанын көрсетті. 
Қазақстанның кең-байтақ жері Ресейдің мемлекеттік меншігіне 
өтті. Патша үкіметі бұдан былай қазақтардың жерін кез келген 
сылтаумен оп-оңай тартып ала беретін болды. Мұның ақыры дала 
тұрғындарының ежелгі атамекен жерлерінен айырылып қалуына, 
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сөйтіп қайдағы бір құнарсыз және тұзы бетіне шығып жатқан 
сортаң жерлерге ығыстырылуына жеткізді. Құнарлы жерлер ішкі 
Ресейден қоныс аударып келген орыс шаруалары мен казактарға, 
шенеуніктерге берілді. Патша үкіметінің Қазақстанның табиғи бай 
ресурстарын оңды-солды емін-еркін пайдалануы бұл өлкені Ресей 
экономикасының қосалқы арзан шикізат көзіне айналдырды.

Патша үкіметінің ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 
Қазақстанда жүзеге асырған әкімшілік реформалары қазақ елінің 
саяси тәуелсіздігін біржола жойғанымен, бұл реформалар көп ұзамай-
ақ патшалық әкімшіліктің қазақ қоғамының ішкі өміріне тереңдеп 
еніп, оны игеріп алып кетуге әлі де болса әлсіз екендігін көрсетіп 
берді. Мұны жақсы түсінген патшалық әкімшілік ХІХ ғасырдың 
60-жылдарының орта тұсынан бастап Қазақстанды отарлаудың «ең 
сенімді» жолына түсті. Ол Орталық Ресейден орыс шаруаларын қазақ 
жеріне қоныс аударту еді. Патшалық Ресейдің қоныс аудару саясаты 
бірнеше кезең арқылы жүзеге асырылды [6, 188 б.].

«Осы ғажайып және қазыналарға бай бүкіл ел әлі күнге дейін 
өзінің тұмса табиғаты құшағында, әлде біреудің оятуын күтіп жатыр; 
балта қаршылы, теңге сыңғыры естілмейді, бос жатқан төңіректе 
шалы жалтылы байқалмайды...ал таулардағы байлық қаншама...» 
[7,52 б.] – сол кездегі Қазақстанды белгілі зерттеушілердің бірі Ресей 
өнеркәсіпшілерін өлкенің табиғи байлықтарын тездете игеруге 
шақырып өз пікірін осылай білдірген еді. 

ХІХ ғасырда қазақ қоғамының үлкен өзгерістерге ұшырауы 
материалдық мәдениетке де әсерін тигізбей қойған жоқ. 
Осынау кезеңдегі материалдық мәдениетінің жай-күйі қоғамның 
экономикалық даму деңгейімен анықталды. Оның даму барысына 
көшпелі қазақтар экономикасының дамындағы басты фактор 
ретінде көшпелі мал шаруашылығы әсер етті. Бұл жағынан 
алғанда егіншілік, сауда дамуының, көрші халықтарың  прогресті 
ықпалының да маңызы аз болған жоқ. 

Қазақ ғалымы Ыбырай Алтынсарин ХІХ ғасырдағы 
отырықшылану кезеңіндегі жер шаруашылығы жайлы «Об 
орошаемом земледелии в Тургайской области»деген мақаласында 
былай деген: «Торғай уезінде жердің топырағы саз балшықты, 
сортаңды. Қара топырақ жоқтың қасы. Ыстық әрі құрғақтық 
климатта жерді жақсылап күтпесең ешқандай өнім бермейді. 
Сол себепті де қазақтардың жыртылған жерлері өзен-көлдердің 
айналасында. Өзендерден жер суаратын каналдар шығарылады. 
Жерді өңдеу 20 сәуірге таман басталады. Ал жерді суландыру 

мамыр айының аяғы немесе маусымның басында жүзеге асырыла 
бастайды. Қазақтар тек бидай мен тарыны ғана егеді. Бір ондық 
жерден шамамен тары – 150 пұт, ал бидай – 300 пұтты құрайды. 

Диқандар көбіне кедей қазақтардың арсындан шығады. 
Жағдайы келмегендіктен, көшіп-қона алмай, жаз бойы қыстаулар 
маңында қалады. Сәуір айының басынан бастап, қыркүйектің 
ортасына дейін, яғни төрт жарым ай бойы сүт өнімдерімен 
тамақтанады. Етті өте сирек қолданады. Ал тары мен бидай 
піскеннен кейін қыркүйектен бастап сәуірдің ортасына шейін 
қоректенеді. Осы уақыт аралығында диқандардың айтуы бойынша 
бір отбасына бес қап бидай жетеді (шамамен 25 пұт) және тарының 
он қабы(шамамен 50 пұт)» [9, 29–31 б.].

Ең алдымен бір нақты шындық жөнінде-қазақтардағы дәнді 
дақылдар егісінің бір адамға келетін мөлшері жөнінде, егіншілік 
«болмашы мөлшерде» болды және олардың өмірінде оның, айтар 
болсақ, отырықшы тұрғындардағы сияқты маңызы болған жоқ. 
Бұрынғысы сияқты, көшпелінің күнделікті тамақ рационында ет 
және сүт өнімдері басым жағдай алып отырды. 

Қуаңшылықты дала кеңістіктері басым, шөбі шүйгін емес 
өңірлерге жатқызылған топырағы құнарсыз аудандарда егіншілік 
күткендегідей кең таралмады. Солай бола тұрса да, егістіктерді 
таяудағы өзендерден, көлдерден шығыр арқылы арыққа су шығару, 
тағы басқа су атпа машиналарды қолдану арқылы қарапайым суару 
жағдайында Ақмола облысының солтүстік уездерінде, Семей 
облысының оңтүстік-шығыс аудандарында қазақ егіншілігі (бидай, 
тары егу) тамаша нәтижелерге жетті. 

Дала тұрғындарының бүкіл өмірі мал шаруашылығының жай-
күйіне байланысты еді, ол кедейлер үшін тіршілік, ал ауқаттылар 
үшін байлық көзі бола отырып, номадтардың көпшілік бөлігі үшін 
тіршіліктің маңыздысы болды: олар тамақ таулының бәрін –жас ет, 
кептірілген және ысталған ет (сүр ет), сондай-ақ, сүт өнімдерін – 
түркі тілдес этностар арасында кең таралған сүйікті сусын қымыз, 
айран, құрт пен ірімшік, киім-тон, малақай тігетін елтірі, киіз, 
текеметке дейін малдан алып отырды. 

Сол дәуірдегі басылып шыққан мәліметтер бойынша ауылдарда 
жан басына шаққандағы сүт өнімдерінің орташа тұтыну нормаларын 
анықтау қиын емес [8, 236 б,]: 
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Кесте 1

Уездер Қымыз Сүт  Барлығы Ірімшік
Ақмола
Атбасар 

Көкшетау

5,5 шелек
11,7
17 ,4

37,7
82,7
19,5

43,2 шелек
94,4
36,9

30 
15
31

Қазақ жеріне өзге халықтардың қоныс аударуы қазақтардың 
мәдениетіне, тұрмысына едәуір әсер етті. Жетісуда егіншіліктің 
дамуына ХІХ ғасырда Шығыс Түркістаннан қоныс аударған 
ұйғырлар мен дүнгендер бірден бір ықпал етті. Жетісуда 
ең жақсы жерлер казактардың пайдасына тартып алынып 
қойғандықтан, олар қодан суландырмайынша егіншілікке онша 
жарамды болмаған учаскелер алды. 

Жаңадан құрылған облыстардың бәріне дерлік орыс-украин 
шаруаларын нысаналы түрде қоныс аударту ХІХ ғасырда 
басталып, кейін жаппай сипат алды. Шаруаларды жаппай қоныс 
аудартумен өлке халқының демографиялық құрылымы өзгертіліп 
қана қоймай, сонымен қатар байырғы мекендеушілердің 
пайдалануынан мал шаруашылығы үшін де, ұлғайып келе жатқан 
егіншілік үшін де жақсы жерлер зорлықпен тартып алынды. 

Дәнді дақылдар ішінде бидай басым болып, жердің 
жартысынан астамына бидай егілді. Бидайдан кейінгі орында 
арпа, тары, сұлы, күріш, майлы дақылдар болды. Олар баклажан, 
шалқан, қызыл бұрыш,  қияр, капуста, картоп, сарымсақ, сондай 
ақ қауын, қарбыз өсірді. Шаруашылық тұрмысын зерттеген  
Г. Гинстің суреттеуіне қарағанда, олардың бақшалары тікелей 
үйлерінің жанында болған, әрбір жүйек мұқият тазартылып, 
кішкене жүйемен суарылып отырған. 

Жетісуда қоныс аудару қоныстанушыларған да әсер етпей 
қойған жоқ. Егер бұрын олар шаруашылығында ағаш сабандар 
мен басқа да добал құралдар қолданылып келсе, енді олар темір 
соқаларды, тырмаларды, т.б. пайдаланатын болды. Жаңа ауыл 
шаруашылық дақылдарын: сұлы, темекі, картоп, помидор және 
басқаларын егуді үйренді. Байырғы халықтар қазақтар мен 
қырғыздардың әсерімен мал шаруашылығымен де айналыса 
бастады. 

Жергілікті жерлерде жүн шикізаты алғашқы ғана 
өндеуден өтіп, Ресейге жөнелтілді. Далалык өлкеде өңдеу 
өнеркәсібінде ұн тарту ісі маңызды орын алды. Ақмола 
облыстарында астық алқаптарының көлемі ұлғайды. Астық 

алқаптарының жартысынан көбінде бидай өсірілгендіктен, ұн тарту 
кәсіпорындарына жөнелтілді. Ұн тарту кәсіпорындары Сібір темір 
жолы бойында орналасқан Омбы, Семей, Петропавл, Орал, Ақмола 
сияқты қалаларда шоғырланды [2, 249 б.].

Ауыл өмірінің барлық салаларына капитализмнің енуі 
туғызған дағдыдан тыс тұрмыс жағдайлары көшпелілерді табиғи-
географиялық жағдайларды ескере отырып, шөп шабумен, балық, 
аң аулаумен, бақша егуге айналысуға итермеледі. Кәсіпшілік пен 
қолөнер түрлері әр аймақтағы шикізат түрлеріне қарай дамыды. 
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу, тері еңдеу, киіз басу, кілем 
тоқу кеңінен таралды. Мысалы, Ақмола уезіне қоныс аударған 
шаруа қожалықтарында жер өңдеуден кейін астық тарту, май 
тарту, май шайқау кәсіпшіліктері екінші орын алды. Әсіресе ауыл 
шаруашылығы шикізатын өңдеу көсіпшілігімен егістік жері жоқ 
шаруашылықтар айналысты.

Едәуір көп шөп шапқан қазақтар оны пайда келтіре отырып, 
Орынбор,Петропавл табыншыларына сатты, қырыққабат, картоп 
өсірді. Мысалы, Перовскде жергілікті халық қырыққабат егіп, оны 
орыс тұрғындарына сатып пайда тапты. 1 пұт картоп  20–40 тиын 
тұрды. 1888 жылдан бастап Семей облысының оңтүстік уездеріндегі 
құнарлы топырағы бақша егуге жалпы қолайлы болған жерлерде 
қазақтар қоныстанушылардың ықпалымен  қарбыз бен қауын өсіре 
бастады. Оңтүстік аймақтарда бақша шаруашылығы ескі дәстүрдің 
жалғасы ретінде жер жерде өріс алды. 

Кәсіпшіліктің жергілікті түрлерінің арасында «аң аулаудың 
өскенін» атап өту керек, атап айтқанда оны жәрмеңкелерде сатылған 
аң терілерінің санына қарап аңғаруға болады. Мәселен, қасқыр, 
қарсақ, борсық, сусар сияқты аңдар болған. 

Кең таралған кәсіпшіліктің бірі балық аулау болды. Сол кезде 
суы мол Әмудария мен Сырдария құйып жатқан Арал теңізі қоныс 
аударушыларды балық байлығымен қызықтырды. Бұл кәсіпшілік 
Көкарал түбінде шоғырландырылды: балық аулаумен негізінен 
Қазалы, Перовск уезінің тұрғындары айналысты, сондай ақ Ырғыз 
алқабында, Қамысбалық көлінде де ауланды. Сырдария өзенінің 
төменгі ағыстарында балық кәсіпшілігі сонау ХІХ ғасырдың  
60 жылдарында, алғашқы отаршыл казактар шағын балық аулау 
компаниясын ұйымдастырған кезде басталған еді. 1861 жылы 3000 пұт, 
1862 жылы  2500 пұт балық ауланды. Сырдария балықтары Жайық пен 
Еділдің балықтарымен ойдағыдай бәсекелесті, олардың уылдырығы 
Мәскеуде де сатылды. Жайық казактары да балық аулаумен айналысты. 
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Сырдарияның төменгі ағыстарынан ауланатын кептірілген табан 
балығының миллиондаған данасы еуропалық Ресейге тасылып, онда 
тұрақты және едәуір пайдалы бағамен өткізілді [4, 36 б.].

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ әйелдері 
нанды табаға салып пісіре бастады. Мұндай шелпекті таба нан, одан 
да қалыңырағы бәтер деп аталды. 

Орыстардың әсерінен қазақтар нан илеуді қолданысқа енгізе 
бастады. Көп жағдайда ашытқының кішкене бөлігін алып қалып 
отырды. Оны суға араластырып жаңка ысылған нанға қосты. Орыс 
халқының арасында тұрған көптеген қазақтар нанның көтерілуі үшін 
ашытқы (дрожжи) мен хмель қолданып, нанды темір табада орыс 
пештерінде пісірген. Бұл нанды бөлке нан деген. (орыстың «булка» 
сөзінен) Дегенмен, орыс пештері мен нанның бұл түрі қазақтардың 
арасында кеңінен таралған жоқ. 

Тоңмайға түрлі қалаштарды қуырып, балаларға берген. Үлкен 
жастағы қарияларға арнап, орыстың құймақтарына ұқсас жұқа  
нан пісірген. 

Ұннан жасалған ең дәмді ас құймақ болды. Оны қазақтардан 
өзге башқұрт, татар, ноғайлықтар да дайындаған. Қамырдан кеспе 
жасаған, оны сүтпен немесе етке қосып пісірген. Ет сорпасында 
піскен қамыр ет тағамдарына қоспа ретінде пайдаланды. 

Семей уезінің ұн тағамдары аз таралған далалық аудандарында 
етті қамырсыз қолданған. Далалық аудан қазақтары оларды «ішін 
кебек тескен» деп атаған, ет аз болып қалған жағдайда қонақтарға 
қамыр қосып бергені үшін. 

Орыстардың әсерінен жер өңдеудің қарқынды дамуына 
байланысты ХІХ ғасырдың аяғында қазақтар тағам түрлеріне кей 
бақша өнімдерін де пайдалана бастаған. Мысалға, картоп, жуа, 
сарымсақ, бұрыш, қияр, қарбыз, қауын т.б. Көптеген қазақтар 
көкөністерді орыстардан сатып алған. 

Картопты сүтке араластырып езіп, шәймен қолданған. Немесе, 
ет сорпасына пісіріп, етпен бірге жеген. Жуа, сарымсақ пен бұрыш 
әртүрлі тағамдарға қоспа ретінде пайдаланылды. Қарбыз, қауын 
және қиярды қазақтар тәтті дәм ретінде қолданған. 

Крестьян ауылдары мен казак станицаларында қоныс тепкен 
кедей жатақтар тоңмайдың аздығынан дәмін келтіру үшін күнбағыс 
майларын сатып алған. ХІХ ғасырдың екінші жартысында Ертіс, 
Зайсан, Марқакөл маңындағы қазақ отбасыларының арасында 
балық аулаудың дамуына орай тағамға балықты қолдану кең етек 

жайды. Көп жағдайда қазақтар балықтан сорпа дайындады. Зайсан 
көлі маңындағы балықшылар орыс әдісімен балықты кептіре білген. 

Құс өсіре бастаған кей қазақтар тағам ретінде тауық етін қайнатып 
немесе жентектеп қолдана бастады. Тауық жұмыртқасын тұтастай 
қайнатты. Кей отбасыларда табаға жұмыртқаны сүтпен қуырған. 

Ресеймен сауда байланысының дамуына байланысты қазақ 
даласында қант, мәмпәси және шәй күннен күнге көптеп тарала 
бастады. Бұларды қаладағы жәрмеңкелерден сатып алды. Әсіресе, 
шәй өнімдері қазақ арасында кеңінен таралып, керекті сусындардың 
бірегейіне айналып кетті. Орта жағдайдағы отбасылар  шәйға арналған 
суды қазан немесе мыс шәйнекте қайнатты. Ал ауқатты отбасылар 
самаурынды қолданды. Ал шәйді кішкене шәйнектерде қайнатқан.

Қантты шәйға қосып көбіне қонақтарға беретін және кейде 
қоспаға да қосатын. Мұның бәрі қанттың ХІХ ғасырдың ортасы 
мен ХХ ғасырдың басында қазақ ауылдарына кеңінен таралғанын 
көрсетеді. Жағдайлары біршама жақсы қазақтар тағам ретінде көрші 
орыс ауылдарынан сатып алынған балды қолданған [1, 128–131 б.].

Осылайша, қазақ тағамдары өзінің ұлттық құндылықтарын 
сақтай отырып, көптеген азық-түлік түрлерімен байи түсті. Орыс 
халқының әсерінен тағам түрлерін дайындауда айтарлықтай 
өзгерістер болды. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Арғынбаев Х. Историко-культурные связи русского и 

казахского народа. Астана, «Алтын кітап» 2007жыл. 128-131 б
2 Васильев В.А. Семиреченская область как колония и роль в 

ней Чуйской долины. 249 б
3 Дневник П.А. Валуева-министра внутренных дел. Москва, 

1961 жыл 318 б
4 Из жизни развития городов Казахстана на рубеже ХІХ-ХХ 

веков, Алматы 1985 жыл. 36 б
5 Қасымбаев Ж.К. Ликвидация казахской государственности 

(первая половина ХІХ в) // Казахстан и  мировое сообщество. 1996, №4
6 М.Қойгелдиев, Ө.Төлеубаев, Ж.Қасымбаев, т.б.  Қазақстан 

тарихы: Аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері.— Алматы: 
«Мектеп» баспасы, 2007 жыл. 188 б

7 Михайлов М. Область Сибирских киргизов и Семипалатинская 
область (современный очерк), 1968 жыл. 52 б

8 Сибирский торгово-промышленный календарь, Томск 1900жыл
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9 Ы. Алтынсарин. «Этнографиялық очерктер және ауыз 

әдебиет үлгілері», Астана, «Алтын кітап», 2007 жыл. 29-31 б

ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ НАҚЫШТАҒЫ 
ОҚУШЫЛАРДЫң КИІМ ҮЛГІСІ

ТөКеН г.
7 сынып оқушысы, Облыстық көпсалалы дарынды
 балаларға арналған интернат-лицейі, Павлодар қ.

зАуАТ р.
тарих пәнінің мұғалімі, Облыстық көпсалалы дарынды

 балаларға арналған интернат-лицейі, Павлодар қ.

Қазақ ұл – қыздарының ұлттық киімдері–көне заманнан келе 
жатқан қазақтың мақтанышы мен байлығының бірі.Киім адамды 
қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғап адам 
денесіне сән беріп, эстетикалық қызметін атқарған. 

Қазақтың ұлттық киімдері әртүрлі ою-өрнектермен әшекейленген 
түрде болған. Ата-бабаларымыз бізге қазақтың ұлттық нақыштағы 
киім-кешек, әшекейлерін мол мұра қылып қалдырған [1]. 

Біздің осы баяндаманы жазудағы мақсатымыз: қазақтың 
киімдерін көркейте түсу, ұлттық нақыштағы киім үлгілерін жаңарта 
отырып, кейінгі ұрпаққа жеткізу. Біз бұл киімдерді эпостық жырлар 
түрінде жетілдіруді мақсат еттік. Эпостық поэмалардан, жырлардан 
байырғы заманнан келе жатқан жас ұл-қыздардың ұлттық киімдерін 
көруді мақсат етеміз [2].

Әр мемлекетте ұлттық нақышында тігілген киім үлгілерімен 
сәнді көрінеді. Көршілес қырғыз ағайындарымызда, украин 
халқында, түріктерде т.б. көптеген елдерде өз ұлтының нақышы 
бедерленген киімдерді тұрмысында, мектеп жасындағы оқушылары 
киеді. Егемендік алған қазақ елінде де өз ұлтымыздың оюлары 
өрнектелген киімдерді күнбегілікті қолданып жүрсек керемет 
болар еді. Нағыз қазақи үлгідегі көйлекпен күнде сабақта жүру де 
ыңғайсыз болар еді. Сондықтан жеңіл түрде ұлттық нақышта ою-
өрнектелген киім қай қазақтың қызына болса да сән беретіні сөзсіз.

Ұлттық мерекеміз Наурыз тойында қазақ ұлттық киімімізді 
киіп шықпау мүмкін емес, ол уақытта қос етек, бүрмелі кең етек 
көйлектерін әрине киіп шығады. Ал күнбегілікті қолданысқа 
айналдырып, мектепте киетін киім ықшамды, жинақы, қазіргі 
кезеңдегі сән үлгілеріне сәйкес келгені жөн.

«Ең әдемі киім – ұлтыңның киімі» деген ұлы адамдар. Қазақ 
халқының ұлттық киімдерінің түрі де үлгісі де еш халықтан 
кем болған жоқ. Оның көркем үлгілері әлемнің этнографиялық 
мұражайлары мен көрмелерінен орын алған [3]. 

Ұлт мәдениетінде бағалы киімдер сый-сипат, дипломатиялық 
қатынастарда ескерткіш, белгі ретінде жүрген. Ат, шапан сыйлау 
құрметтеудің көрінісі деп бағаланған. Ертеде халық шеберлері 
қазақтың болмысына тән, кигенде ыңғайлы әр түрлі киім үлгілерін 
жасаған [4]. 

Сол бастаманы жалғастырып қазіргі заманымызға сай 
киініп жүруге ыңғайлы, бір жағынан көрік беретін ықшам киім 
ойластырдық. Осы үлгілердегі оюлар ұнамаған жағдайда басқа 
ою-өрнек салғызып, кофта жеңіне кос желбіреуік жасатып киюге 
де болады деп ойлаймыз. Ол әрі әдемі, әрі икемді болады. 

Ауа райының жағдайына қарап, әр түрлі шалбар мен кеудеше, 
немесе юбка мен кеудеше ішінен жұқа жейде киюге болады. 
Ол әрі тазалыққа жақсы. Уақыты келгенде жейдені ауыстырып  
отыруға болады. 

Жалпы мектепте киетін киім үлгілерінің бірнеше түрін ұсынып 
отырмыз. Ауа райына, еліміздің қай аймағына қолайлы болуын әр 
адам өзі шешеді. Тігуге қажет матаны да қол жетімді бағаға алып 
тігуге болады. 

Біз қазақ ұл-қыздарының ұлттық киімдері адамға қандай сән, 
үлгі беретінін түсіндік.

Ата-бабаларымыз қазіргі ұрпақтарға қандай үлкен мәртебе 
қалдырған. Ұлттық киім – бай тарихи-мәдени мұра, оны зерттеу 
бізді өткен ғасырлардағы әдет-ғұрып, салт дәстүрінен кең хабарлар 
еткенін тағыда жетік білімді болуымызға септігін тигізеді.

Мектепте балалардың киетін киім үлгілері

Сурет 1 – Ұлттық нақышта өңір жиегі өрнектелген 
«Сыңармүйіз» оюы бар оқушы киімі
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Сурет 2 – «Жер символын» жүрек тұсына бейнелеген қапсырма 
кеудеше өз Отанына деген құрмет белгісі іспеттес

Сурет 3 – Мүйізді оюлардың негізінде кестеленген 
«Арқармүйіз» оюы бар оқушы киімі

Сурет 4 – «Құсқанаты» оюы кеудеше және юбканың белін 
көмкеріп сәндеп тұр

5 – Мүйізді оюлардың негізінде кестеленген 
«Бағанөрнек» оюы бар оқушы киімі
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6.11 Көптілділік білім берудің өзгеріс үрдісі ретінде

6.11 Полиязычие как тренд образования

ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДИК CLIL 
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

еНДебАй А. С.
ученик 8 класса, Средняя общеобразовательная профильная школа 

№ 41 с физкультурно-оздоровительной направленностью, г. Павлодар
САрСеКеевА А. К.

магистр естественных наук, учитель естествознания и биологии, 
Средняя общеобразовательная профильная школа 

№ 41 с физкультурно-оздоровительной направленностью, г. Павлодар

Организация процесса учебной деятельности с 
использованием CLIL

Методика CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
рассматривает изучение английского языка, как инструмента для 
изучения других предметов, например, биологии, таким образом, 
формируя у учащихся потребность в учебе, в знании биологических 
терминов на английском языке, что позволит им переосмыслить 
и развить свои способности в коммуникации. При определении 
основных принципов CLIL, выделяют четыре «С» методики, каждая 
из которых реализуется по-разному, в зависимости от возраста 
обучающихся, социально-лингвистической среды и степени 
погружения в методику CLIL. Это такие методики, как:

1. Content (Содержание) 
2. Communication (Общение) 
3. Cognition (Мыслительные способности) 
4. Culture (Культурологические знания) [1, с. 17].
CLIL (Content and Language Integrated Learning или предметно-

языковое интегрированное обучение) – простыми словами, это 
метод, позволяющий изучать школьный предмет на иностранном 
языке. В нашем случае это английский язык.

Впервые термин CLIL был предложен Дэвидом Маршем (David 
Marsh) в 1994 году. Организация полного изучения предмета на 
английском языке задача не из легких. Однако внедрение элементов 
технологии CLIL на учебных занятиях является довольно успешным 
её проявлением.

Прежде чем вводить методические приемы предметно-языкового 
обучения, учителям и преподавателям биологии следует определить 
уровень языковой подготовки учащихся. Для постановки языковых 
целей им необходимо будет посещать уроки английского языка в 
их классах и непременно обратиться за помощью и побеседовать 
с учителем английского языка. Только после этого можно 
установить степень включения иностранного языка в обучение 
биологии.  Такое сотрудничество учителей будет способствовать 
созданию благоприятной образовательной среды в классе [2, с. 44].

Технология CLIL подразделяется на два вида:
1. Soft – в переводе с английского «мягкий». Подразумевает 

использование на занятиях простых элементов, в частности термины 
и короткие выражения.

2. Hard – более сложный вид, требующий хорошего знания 
языка и его практического применения [3, с. 75].

Преимущества CLIL:
1. Позволяет учащимся более эффективно общаться друг с 

другом, используя иностранный язык;
2. Расширяет межкультурные знания учащихся;
3. Развивает навыки общения на иностранном языке в 

естественных условиях;
4. Развивает мышление и открывает творческий потенциал 

студентов;
5. Повышает мотивацию студентов и их уверенность в себе;
6. Тренирует все языковые навыки;
7. Улучшает языковую компетенцию и навыки естественной 

устной речи;
8. Развивает интерес к разным языкам, к использованию их в 

разных сферах жизни;
9. Не требует дополнительных часов обучения [4, с. 34].
Несколько эффективных заданий, используемые на уроках 

биологии на английском языке:
1. True / False
2. Complete the sentences
3. Matching
4. Find new word
5. Running dictation
6. Hot seat
7. Suitcase
8. Cross-zero
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9. A B C D
10. Swatter / Fly swatter
11. Rhombus 9
12. Domino
13. Knew – знал 
I know – знаю
Want to know – хочу знать
Примеры заданий:
1. True/False. T/F
1) In an adult human skeleton, there are 106 bones. 
2) The skeleton is composed of bone and cartilage developed from 

connective tissue.
3) The axial skeleton consists of the skull, backbone, ribs, and 

sternum. 
4) Babies have 200 bones. 
5) The appendicular skeleton consists of the bones of the arms and 

legs and the shoulder and pelvic girdles. 
6) Baby’s skull stays soft and flexible allowing 5 bones to overlap 

each other during the birth. 
7) The skeleton is divided into 3 main parts. 
Answer:
1. F
2. T
3. T
4. F
5. T
6. T
7. F
2. Complete the sentences:
1) Locomotion system consist of… bones and skeletal muscles.
2) Bones link together and make … a skeleton.
3) Muscles are attached to bones and provide… movement.
4) The function of locomotion system are:… movement, protection of 

internal organs, support, production of blood cells and storage of minerals.
5) The skeleton is divided into two main parts:… the appendicular 

skeleton and the axial skeleton.
3. Matching
Match the functions and their definitions.

Table 1
№ Functions Definitions

1 Movement A) Red blood cells, white blood cells and platelets are 
produced by red bone marrow which is found in bones. 

2 Protection of 
internal organs 

B) Muscles contract and relax to produce force. This force is 
applied on to the skeleton so that skeleton moves. 

3 Support C) The skeleton stores some minerals, such as  calcium and 
phosphorus. 

4 Production of 
blood cells D) Rib cage protects heart and lungs. 

5 Storage of 
minerals 

E) The bones of the spine, pelvis, and legs enable people to 
stand upright, supporting the weight of the entire body. 

4. Find new word 
Новые слова могут быть даны как ключевые. Можно обойтись 

без ключевых слов.
For example, Cells.
Key words: nucleus, cytoplasm, cells, cell wall, unicellular, 

multicellular, vacuole, chloroplasts, cell membrane.
1) Living things are made up of _________.
2) Some living things have only one cell; they are _______________.
3) Living things with many cells are ________________.
4) Both animal and plant cells have a __________, ________ and 

_____.
5) Only plant cells have a ________ ________ and ________, and 

some plant cells have _____________.
5. Running dictation
Выберите короткий отрывок текста и сделайте несколько 

копий. Прикрепите копии на стене класса.
Ученики должны работать в парах или маленьких группах. Цель 

состоит в том, чтобы один из учеников в каждой паре шел (или 
бегал), чтобы прочитать отрывок на стене. Он запоминает часть 
предложения и идет (или бежит) назад к своему партнеру. Диктует 
то, что вспомнил своему партнеру, который записывает это. Затем 
они меняются ролями. За несколько ходов они построят целый 
текст. Это означает, что им действительно нужно бегать взад-
вперед, потому что ученики будут помнить только три или четыре 
слова за раз. Победившая пара или группа – это команда, которая 
финиширует первой, хотя учителю нужно проверить текст на 
ошибки. Если есть ошибки, они должны продолжать идти, чтобы 
проверить и исправить ошибки [5, с. 20].
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Этот метод позволяет отлично тренировать память учащихся.
6. Hot seat
Цель: проверить запомнили ли ученики новые изученные слова. 

Для данной методики нужны по одному ученику от каждой группы. 
Учитель показывает классу слово, которое они должны показать 
представителю своей группы. Он же должен быстро отгадать это 
слово и вспомнить его английский перевод. Победит та группа, чей 
представитель отгадал больше слов. 

7. Suitcase 
Стратегия «Чемодан». Учитель раздает каждой группе набор 

слов. Ученики крепят в чемодан слова, которые связаны с уроком. 
Один ученик из каждой группы отвечает, какие знания берет с 
собой его группа.

8. Cross-zero. Стратегия «Крестики – нолики». 

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Под каждой цифрой скрывается вопрос. Если группа или 
отдельный ученик ответил правильно, ставится Х, если не  
правильно – 0.

9. A B C D
Тест. Учитель читает вопрос с вариантами ответов. Ученики 

поднимают карточку, на которой изображена одна из букв:  
A, B, C или D.

10. Swatter / Fly swatter
Цель: проверить знание перевода новых слов.
Стратегия «Мухобойка». Два ученика выходят к доске, становятся 

спиной к доске, лицом к классу. Учитель называет слово на русском, 
ученики, повернувшись к доске, должны быстро найти это слово на 
английском языке. Так несколько раз. Тот, кто нашел быстрее, победил. 
Данную стратегию можно использовать как на проверку знаний и 
закрепление новых слов, так и на проверку определений.

11. Rhombus 9
Для данной стратегии нужно сделать ромб, состоящий из девяти 

квадратов. Ромб крепится на доску или раздается каждой группе. 
На центральном квадрате пишется тема урока. В остальные пустые 
квадраты ребята должны записать слова, фразы, предложения, 
связанные с темой урока или изученные на уроке.

12. Domino
Цель: проверить знание перевода изученных слов.
Каждой группе раздается набор слов, из которых нужно собрать 

домино. Выйграет та группа, которая быстро и верно соберет домино. 

Table 1 – For example:
biosphere экосистема ecosystem абиотический фактор

abiotic factors среда обитания habitat конкуренция
competition паразитизм parasitism пищевая цепь
food chain симбиоз symbiosys продуценты
producers сообщество community мутуализм
mutualism рост growth консументы
consumers комменсализм commensalism ниша

niche хищничество predation почва
soil солнечный свет sunlight биосфера

13. Рефлексия 
Knew – знал
I know – знаю
Want to know – хочу знать
Цель: развитие навыков устной речи.
Данную стратегию можно использовать в конце урока в 

качестве рефлексии для подведения итогов урока. 
Ученики, проговаривая на каждом уроке рефлексию на 

английском языке, развивают навыки устной речи, таким образом, с 
каждым уроком, предложений, сказанных на рефлексии, становится 
больше.
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Рисунок 1 – Сравнительный мониторинг 1 и 2 четверти по 
предмету биология в 8 «А» классе с углубленным изучением 

биологии на 2020–2021 учебный год
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Рисунок 2 – Сравнительный мониторинг 1 и 2 четверти по 
предмету биология в 10 «Б» классе с углубленным изучением 

биологии на 2020–2021 учебный год

Перечисленные методики CLIL действительно помогают 
повысить интерес к изучаемому предмету, что приводит к 
постепенному повышению качества знаний учащихся.
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КӨПТІЛДІ БІЛІМ – КӨП МӘДЕНИЕТТІ ТҰЛҒАНЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫң ӨЗЕГІ

жургуМбАевА А. К.
5 сынып оқушысы, М. Қозыбаев атындағы № 23 ЖББМ, Қостанай  қ. 

жургуМбАевА А. А.
мұғалім,  М. Қозыбаев атындағы № 23 ЖББМ, Қостанай  қ. 

Көптілділік адамзат дамуының маңызды бағыты ретінде 
бұрыннан белгілі. Бүгінде басқа жерде адамдар тек бір тілде 
сөйлейтін елдер бар деп елестету мүмкін емес. Шындығында, бір 
ғана ұлт өмір сүретін өркениетті мемлекеттер жоқ. Кез-келген 
көпұлтты мемлекеттің қалыпты жұмыс істеуі үшін екі тілділік пен 
көптілділіктің қалыптасуы өте маңызды.

Қазақстан-көпұлтты мемлекет. Өмір әртүрлі ұлт өкілдерінің бір 
үлкен тату отбасында өмір сүріп, басқа ұлт өкілдерінің тілдерімен 
танысып, олардың тілдерін үйренетіндігімен қалыптасты.  
Р. Б. Әбсаттаров және Т. С. Садықов жүргізген сауалнама бойынша 
(сауалнамамен Қазақстанның 5 облысынан 1392 респондент 
қамтылды), «әрбір респондент кемінде бес түрлі ұлт өкілдерімен 
көрші тұратынын, сұралғандардың 83,1 %-ның басқа ұлт өкілдерінің 
арасында жақын достары, 50 %-дан астамы-жақын туыстары, 
91,9 %-ы басқа ұлт өкілдеріне шақыратынын және өздері қонаққа 
баратынын хабарлады» [1, 15 б.].

Қазақстан білім беруінің маңызды стратегиялық міндеті, бір 
жағынан, қазақстандық үздік білім беру дәстүрлерін сақтау, екінші 
жағынан, мектеп түлектерін халықаралық біліктілік қасиеттерімен 
қамтамасыз ету, олардың лингвистикалық санасын дамыту болып 
табылады, оның негізінде – мемлекеттік, ана және шет тілдерін 
меңгеру.

Қазақстанда осы елде тұратын халықтардың тілдерін үйренуге 
үлкен көңіл бөлінеді. Мұнда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, ал орыс 
тілі – ұлтаралық қатынас тілі. Мемлекеттік бағдарлама бойынша 
жаңа буын оқулықтары елімізде алты тілде: қазақ, орыс, ұйғыр, 
өзбек, түрік және неміс тілдерінде шығарылады. Шет тілдері 
барлық мектептерде оқытылады. Егер оқыту мемлекеттік, қазақ 
және ұлтаралық қатынас тілінде, мектептерде, колледждер мен 
ЖОО-ларда орыс тілдерінде жүзеге асырылатынын, ал барлық оқу 
орындарының оқу жоспарларында орыс тілінен басқа кемінде бір 
шет тілін оқып-үйрену көзделгенін ескеретін болсақ, Қазақстанда 
қазірдің өзінде екі тілді ахуал қалыптасты және көптілді білім беру 
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үрдісі бар деп айтуға болады. «Қазір Қазақстанда негізінен екі 
тілділік ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің маңызды бағыты 
ретінде орнықты. Ана тілінен басқа, басқа адамдардың тілін білетін 
адам көптеген адамдармен сөйлесуге, басқа адамдардың ана тілінде 
дамыған материалдық және рухани байлыққа қосылуға, оның 
тарихымен, мәдениетімен жақынырақ және тереңірек танысуға 
мүмкіндік алады» [1, 33 б.].

Қазақстан  Республикасының тұ іғыш Президент і  
Н. Ә. Назарбаев 2009 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 
атты халыққа Жолдауында елдің және оның азаматтарының 
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында «Тілдердің 
үштұғырлығы» мәдени жобасын кезең-кезеңімен іске асыру 
ұсынылғанын атап өтті, оған сәйкес Үш тілді: мемлекеттік тіл 
ретінде қазақ тілін, ұлтаралық қатынас тілі ретінде орыс тілін және 
жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі ретінде ағылшын тілін 
дамыту қажет. Н. Назарбаевтың пікірінше: «...Қазақстан өзінің 
көпұлтты халқымен бірегей және мықты. Оның жерінде ерекше көп 
мәдениетті кеңістік пайда болды.»  Қазақстанның көпмәдениеттілігі-
қоғам дамуының прогрессивті факторы. Қазақстан халықтарының 
Еуразиялық тамыры шығыс, Азия, Батыс, Еуропа легін біріктіріп, 
полимәдениетті дамытудың бірегей қазақстандық нұсқасын жасауға 
мүмкіндік береді».

Мемлекет тұңғыш басшысының тапсырмасы бойынша 2013 
жылдан бастап республика мектептерінде 1-сыныптан бастап 
ағылшын тілін оқыту енгізілді. Сондықтан жоғары оқу орындарында 
көптілді мұғалім кадрларын даярлау жөніндегі нақты және тиімді 
шаралардан басталуы тиіс. Білім берудің жаңа моделі үш тілде 
құрылады. Көптілділік – «белгілі бір әлеуметтік қауымдастық (ең 
алдымен мемлекет) шегінде бірнеше тілді қолдану; жеке тұлғаның 
(адамдар тобының) әрқайсысы нақты коммуникативтік жағдайға 
сәйкес таңдалатын бірнеше тілді қолдануы» [2, 303 б.].

Көптілділік-көп мәдениетті тұлғаны қалыптастырудың негізі. 
Көптілді адамды әр түрлі қарым-қатынас жағдайларында шет 
тілдерін қолдана алатын, түсінетін және білетін адам деп атауға 
болады. Шет тілін үйрену әлі білім алу туралы айтпайды. Көптілді 
білім беру туралы оқытылатын шет тілінде басқа да оқу пәндері, 
мысалы, Оқытылатын тіл әдебиеті, Елтану және т. б. оқытылатын 
жағдайларда айтуға болады. Бірнеше шет тілдерін меңгерудің 
халықаралық стандартты деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз 
ету үшін көптілді білім беру тұжырымдамасын тұжырымдауға 

болады. Ол базалық, аралық және жаңа оқыту тілінің ұқсастықтары 
мен айырмашылықтары көрсетілген көптілді тілашарларды, 
сөздіктер мен оқу-әдістемелік әдебиеттерді пайдалана отырып, 
арнайы технологияны әзірлеу, оқыту принциптерін, мазмұнын 
белгілі бір іріктеуде көптілді тұлғаны қалыптастыруды болжайды. 
Оқытудың жаңа технологиясында оқыту мазмұнының екінші 
және үшінші тілдерге сәйкестігін қамтамасыз ету қажет, әмбебап 
тілдік құбылыстардан бастап, жаңа, оқытылатын тілге көшу керек. 
Көптілді тұлға-бұл үш немесе одан да көп тілде «сөйлеу әрекеттерін 
жасауға, шығармалар жасауға және қабылдауға дайын» (сөздер мен 
мәтіндер) моделі [3, 95 б.].

Ю. Н. Карауловтың теориясына сүйене отырып [4], біз 
тілдік тұлғаның кейбір деңгейлерін ажыратамыз. Оқытудың 
шекті деңгейіне арналған көптілді тұлғаның төменде келтірілген 
жалпыланған дайын моделі біз нақтылаған фонетикалық, 
лексикалық және грамматикалық минимумдармен байланысты, 
олар төменде талқыланады.

Дайындық моделі. Көптілді тұлғаның вербалды-семантикалық 
деңгейі.

1. Дыбыстарды, тілдердің дыбыстық тіркестерін айтуға, 
қабылдауға және ажыратуға дайындық:

– сөздердің шекарасын ажыратуға, екпін ерекшелігін сезінуге 
және ажыратуға дайын болу (соңғы буында немесе жылжымалы);

– меңгерілетін тілдердің интонациялық құрылымдарын 
ажыратуға дайын болу.

2. Тілдердің белгілік жүйесін пайдалана отырып, номинацияларға 
әзірлік (жеке адамның тілдердің дыбыстық кешендерінің заттары 
мен құбылыстарымен байланысу қабілеті):

– лексиканы қабылдауға дайындық;
– сөздерді таңдауға дайын болу;
– зерттелетін тілдерде лингвистикалық терминологияны 

қолдануға дайын болу.
Көптілді тұлғаның тезаурустық деңгейі.
3. Тілдердің грамматикалық құрылымын қабылдауға дайындық:
– ауызекі сөйлеуге дайындық ;
– орфография нормаларын білу;;
– жазбаша сөйлеуге дайындық;
– сөйлеуде грамматикалық модельдерді түсінуге және 

көбейтуге дайын болу.
Көптілді тұлғаның мотивациялық деңгейі.
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4. Оқу және қайталау сапасы:
– күнделікті қолданылатын мәтіндерді шығаруға және 

қабылдауға дайын болу, яғни «қарапайым тілді» меңгеру»;
– риясыз сөйлеу қарқынына ие болу;
– диалогты қолдауға, репликаларды ажыратуға, сұрақтар қоюға 

дайын болу;
– оқылған мәтінді қайталауға дайын болу;
– бағдарлама көлемінде айтуға және тақырып бойынша өз 

пікірін білдіруге дайын болу.
Көптілді құзыреттілік бірнеше шет тілдерін меңгеру ғана емес. 

Көптілді құзыреттілік-бұл лингвистикалық білім жүйесіне ие болу, 
әртүрлі тілдердің лингвистикалық ұйымдастырылуындағы ұқсас 
және әртүрлі тілдерді анықтай білу, тілдің жұмыс істеу тетіктерін 
және сөйлеу әрекеттерінің алгоритмдерін түсіну, метакогнитивті 
стратегияларды және дамыған танымдық қабілеттерді меңгеру. 
Көптілді құзыреттілік-бұл белгілі бір тілдерді білудің қосындысы 
емес, бірақ пайдаланушы сенетін құзыреттіліктің бірыңғай күрделі, 
жиі асимметриялық конфигурациясы. Ол шет тілдерін үйренудің 
әдістері мен процесін түсінуді жақсартады және жаңа жағдайларда 
қарым-қатынас жасау және әрекет ету қабілетін дамытады. Көптілді 
құзыреттілік бұрын таныс емес тілдердің негіздерін өз бетінше 
меңгеру бойынша іс-әрекеттерді мүмкін етеді және сәтті етеді, 
сондықтан көптілділік құзіреттілігін бірнеше шет тілдерін меңгеру 
ретінде ғана емес, сонымен қатар шет тілдерін үйрену қабілеті, «тіл 
сезімі», шет тілдерін өз бетінше үйренуге деген ықылас пен қабілет 
ретінде қарастыруға болады.

Қорытынды
Егемен Қазақстанның даму жылдары қоғамда қостілділік 

пен көптілділік қазақ тілінің құқықтары мен қадір-қасиетіне 
нұқсан келтіріп қана қоймай, оның дамуы мен ілгерілеуі үшін 
барлық қажетті жағдайларды жасайтынын көрсетіп отыр. Бірақ 
бұл мемлекеттің терең ойластырылған тіл саясатына және ұлттық 
интеллигенцияның қазақ халқының мәдениетін, тарихын және тілін 
сақтау және дамыту қабілетіне байланысты.

Көптілді білім беру саясатын жүзеге асыру-аса маңызды, бірақ 
қиын міндет. Бұл мәселені қоғамның барлық мүшелерінің күшімен 
бірлесіп шешуге болады.
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КОНСТРУКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РОДНОЙ ЯЗЫК

зАДА А. М.
ученик 10 класса, 

Школа-гимназия имени Абая для одаренных детей, г. Павлодар
КАйрАМбАевА А. ж. 

ст, преподаватель6 Инновационный Евразийский университет, г. Павлодар

Сохранение лучших образовательных традиций  Казахстана, с 
одной стороны, обеспечение выпускников школ международными 
квалификационными качествами, развитие их лингвистического 
сознания, в основе которого лежит овладение государственным, 
родным и иностранными языками, является важнейшей 
стратегической задачей Казахстана. 

Таким образом, необходимо расширение образовательного 
пространства, обмена опытом, увеличения числа казахстанцев, 
владеющих иностранными языками, формирование поликультурной 
личности, составляющих основу полиязычного образования. 

Политика полиязычия, направленная на развитие кругозора 
человека, его всестороннего развития, широкого видения 
окружающего мира, активно ведется не только в Казахстане, но и 
в странах Евросоюза, где создаются все необходимые условия для 
того, чтобы каждый гражданин смог овладеть как минимум двумя 
языками помимо своего родного языка [1].

Изучение и знание нескольких иностранных языков кроме 
своего родного позволяет человеку иметь ряд преимуществ. К 
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основным положительным сторонам относят важность овладения 
иностранным языком для карьеры, путешествий и развлечений.

Безусловно, государственный язык страны, в которой проживает 
человек, также как и его родной язык сохраняют доминирующую 
позицию. Тем не менее, на сегодняшний день английский язык 
является языком науки и техники, новых технологий, средством 
коммуникации с зарубежными странами.

В нашей работе нами была предпринята попытка определить 
роль и влияние иностранного языка на родной язык. Изучение 
иностранного языка способствует более детальному проникновению 
в родной язык, анализу смыслов и значений слов, выражающих ту 
или иную мысль. Знание нескольких языков кроме родного имеет 
не только социальную значимость, но и оказывает благоприятное 
влияние на совершенствование родного языка на всех его уровнях. 

В производстве языка участвуют два уровня – лингвистический 
и концептуальный, последний из которых культурно специфичен. 
В билингвальном сознании (человека владеющего двумя языками) 
одна концептуальная система отвечает за два языковых канала, 
не смешанных друг с другом. Два языковых канала находятся в 
постоянной взаимосвязи и влияют друг на друга через общую 
концептуальную систему. То есть влияние языков друг на 
друга происходит в обоих направлениях. Однако в то время как 
влияние родного языка на изучаемый иностранный может иметь 
как положительное так и отрицательное влияние, чаще второе, 
приводящее к грамматическим, лексическим и фонологическим 
ошибкам, то влияние иностранного языка на родной в большей 
мере положительно, так как оно усиливает знания в родном языке, 
доминирующем над иностранным. Влияние иностранного языка на 
родной значительно отличается от обратного, поскольку влияние 
иностранного языка когнитивно и прагматично (то есть происходит 
осознанно и имеет некую практическую цель и значимость), 
а влияние родного языка на иностранный осуществляется на  
синтаксическом и лексическом уровнях (то есть основная роль 
отводится языковому, вербальному оформлению содержания)   [2].

Исследователи экспериментальным путем выявили следующее: 
система языковых действий полилингва не выборочна по 
отношению к языку [3]. То есть сказанное слово на одном языке 
автоматически активизирует слова в других языках параллельно. 
Как показывают исследования, слова, сказанные на более слабом 
языке активизируют слова с тем же значением в более доминантном 

и сильном языке [4]. Данный эффект, относится, в первую очередь, 
к орфографии и фонологии. Данная тенденция наблюдается 
в отношении слов имеющих сходства на орфографическом, 
семантическом и фонологическом уровнях.  Подобное влияние на 
родной язык возможно при условии того, что знание второго или 
третьего языка достаточно хорошее и беглое. Межъязыковой эффект 
может, как уже было сказано выше, возникать в обоих направлениях 
– от иностранного языка к родному, и наоборот. 

Что касается практической стороны влияния иностранного 
языка на родной, здесь нами были выявлены следующие моменты. 
На фонологическом уровне проговаривание специфических 
звуков на иностранном языке (в данном случае, английском) 
очень часто способствует улучшению качества произношения на 
родном языке (в данном примере, казахском). Примером могут 
послужить английские звуки в словах: sing, amazing, darling, evening, 
boomerang, схожие по звучанию со звуком «ң» в казахском языке: 
оң, кең, әңгіме, заң, соң. Также звуки в словах: girl, fur, burn, urban, 
shirt, со звуком идентичным звуку «ө» в казахском языке, например, 
в словах өжет, мөлдір, өзекті, өзгеріс, көңіл. 

На орфографическом уровне наблюдается правописания 
некоторых слов, имеющих схожую орфографию в обоих языках, 
например, assembly (англ.) – ассамблея (рус.), identification (англ.) 
– идентификация (рус.)

Относительно лексического уровня можно заметить, что чтение 
литературы на иностранном языке способствует пополнению 
словарного запаса родного языка. То есть перевод информации 
с иностранного языка на родной предполагает изложение того 
же самого содержания, но на родном языке. А этого невозможно 
сделать без знания соответствующих слов и выражений на родном 
языке, которые в некоторых случаях даже не были известны 
до прочтения текста на иностранном языке. Примером может 
послужить специфическая лексика, терминология, знакомая узкому 
кругу специалистов либо заинтересованных людей. 

Изучение иностранного языка, в частности, лексики, 
представленной не только отдельными словами, но и огромным 
числом идиом, пословиц и поговорок, способствует тому, что 
человек, изучающий иностранный язык, пополняет словарный запас 
и своего родного языка. То есть, переводя ту или иную пословицу 
с иностранного языка на родной, мы, бывает, впервые узнаем ее на 
родном языке, и соответственно, знакомимся с ее значением, что 
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оказывает положительное влияние на владение родным языком, 
постоянно совершенствуя его. 

При изучении иностранного языка, который кажется более 
сложным, мы осознаем то, что родной язык оказывается простым и 
понятным. В настоящее время казахстанцы должны активно изучать, 
в первую очередь, государственный язык - казахский, и также язык 
межнационального общения - русский, и международный язык - 
английский. Те, кто испытывает трудности в изучении первых двух 
языков, могут облегчить задачу, проводя аналогии между казахским 
или русским языками и английским. Знание английского языка в 
этом случае будет иметь конструктивное влияние на знание родного 
языка, в частности, казахского или русского. 

Таким образом, полиязычная личность может сталкиваться не 
только с проблемами в изучении нескольких языков. Грамотное 
сопоставление и анализ особенностей изучаемых языков позволяет 
выявить аналогии, облегчая при этом процесс изучения языков, 
и, более того, совершенствует уровень владения родным языком. 
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 ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ КАК МОТИВИРУЮЩИЙ 
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Изучение иностранных языков – веление времени, 
предполагающее овладение языком как средством достижения 
конкретных целей, связанных с учебной и профессиональной 
деятельностью лица изучающего язык. 

Однако, к сожалению, не все изучающие иностранный язык 
осознают необходимость его овладения, принимают добровольное 
решение начать изучать иностранный язык, и, самое главное, 
продолжают его изучать несмотря на трудности, сопровождающие 
изучение языка. 

Таким образом, возникает необходимость создания условий, 
способствующих развитию мотивации и желанию начать изучать 
тот или иной иностранный язык. 

Последние события, происходящие в мире, несмотря на 
негативные последствия в разных сферах жизни, однако, имеют 
положительные образовательные стороны. Это обусловлено тем, что 
мы имеем возможность, не выходя из дома, поддерживать контакты 
с любой точкой мира, обучаться дистанционно, а также проводить 
свободное время за просмотром фильмов, прослушиванием музыки 
и чтением литературы. Содержание интернет информации заполнено 
как отечественным, так и иностранным контентом, т.е., фильмами, 
мультфильмами, новостями, музыкой, видеороликами и т.д. 

В чем же заключается эта положительная образовательная 
сторона? Дети и подростки, увлекающиеся мультфильмами, 
фильмами и музыкой не отечественного производства, невольно 
начинают интересоваться культурой, бытом, устоями, традициями 
страны, производящей этот развлекательный контент. Они 
постоянно слышат имена собственные на иностранном языке, 
одни и те же выражения и фразы. Соответственно, в их сознании 
пробуждается увлеченность и добровольное желание изучать тот 
или иной иностранный язык. Именно это и является естественной 
и сильной мотивацией к изучению иностранного языка. 

http://www.babylonia.ch
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В данной работе нами предпринята попытка определить роль 

мотивации в изучении иностранного языка, в частности, обосновать 
роль интересов и хобби детей и подростков как мотивирующих 
факторов для осознания необходимости изучения того или иного 
иностранного языка. 

Изучение иностранных языков не всегда связывают с 
природной одаренностью или сверхспособностями. Для многих 
изучающих иностранные языки – это способ самореализации и 
жизни, то есть ребенок растущий в билингвальной семье владеет 
языком отца и матери не по причине использования каких-либо 
стратегий обучения, а по той причине, что оба языка, являясь для 
ребенка равнозначными на уровне бессознательного, становятся 
частью личной самоидентификации. Позитивная мотивация в 
паре с позитивными эмоциями от достижения конкретных целей 
усиливают желание изучать иностранные языки [1].

Термин мотивация, впервые употребленный А. Шопенгауэром, 
в настоящее время трактуется по-разному и находит отражение 
в работах разных исследователей. Термин произошел от слова 
мотив, под которым понимается «побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением потребности человека: совокупность 
внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта 
и определяющих ее направленность» [2]. Изучив разнообразные 
определения термина мотивация, можно сделать вывод, что 
мотивация представляет собой побуждение, вызывающее активность. 

Отечественные и зарубежные ученые рассматривают мотивацию 
как сложную разноуровневую систему, характеризующуюся 
разными видами. Что касается мотивации, рассматриваемой в нашей 
работе, то здесь речь идет о таких видах мотивации, как внутренняя, 
познавательная и интегративной мотивации. Внутренняя 
мотивация рождается внутри самого человека, заинтересованного 
в изучение иностранного языка и достижении высокого результата. 
Внутренняя мотивация связана с «удовольствием, удовлетворением, 
чувством достижения цели» [3]. Познавательная мотивация 
определяется как мотивация, при которой неизвестное новое 
знание совпадает с целью познавательной деятельности [4]. Одной 
из форм познавательной потребности, которая является одним 
из наиболее эффективных мотивов обучения, считается интерес. 
Интерес гарантирует осознанное принятие решения о той или 
иной деятельности, постановки конкретных целей, благодаря 
чему индивид устанавливает связь с окружающим миром, что 

благоприятно способствует ее развитию [5]. Интегративная 
мотивация проявляется в желании идентифицировать себя с 
культурой страны изучаемого языка, а цель изучения языка 
определяется внутренней потребностью человека [6].

Мотивация изучения иностранного языка представляет 
«сочетание социально-познавательных, личностно-нравственных 
и прагматических мотивов»  [7, с. 92].

Мотивация осуществляет ряд функций: побуждает, направляет 
и организует, придавая деятельности личный смысл и значимость. 
Самой важной из функций является смыслообразующая функция, 
занимающая центральное место в формировании мотивационной 
среды. То есть если деятельность имеет смысл, то это влечет за собой 
проявление следующих функций: побуждающей и направляющей [8].

Говоря о практической стороне вопроса, основываясь на всем 
вышесказанном, мы делаем вывод о том, что принятие решения 
изучать иностранный язык должно быть осознанным и добровольным. 
Это напрямую влечет за собой эффективность изучения иностранного 
языка. Здесь огромная роль отводится мотивации, которая в нашей 
работе приводит к тому, что человек принимает решение начать 
изучать иностранный язык. Развитию мотивации способствуют 
простые увлечения и интересы детей и подростков, такие как 
просмотр современных сериалов и мультфильмов увлечение 
современными песнями, компьютерными и видеоиграми на 
иностранном языке. То есть вначале ребенок увлекается каким-либо 
хобби, далее у него возникает желание начать изучать иностранный 
язык, что способствует формированию полиязычной личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКИ В ИНТЕГРАЦИИ 

С АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ

КАСыМов б. р., МухАМеДжАНовА Д. е.
ученики, СОШ имени К. Макпалеева, г. Павлодара

еСеНКуловА Т. Д.
научный руководитель, учитель информатики, 

СОШ имени К. Макпалеева, г. Павлодара
КофТАНюК и. и.

учитель английского языка, СОШ имени К. Макпалеева, г. Павлодара

В настоящее время компьютерные технологии развиваются всё 
масштабнее, становясь частью нашей жизни и актуальным способом 
саморазвития. Также появляются тренды в целом по расширению 
нашего кругозора и получению новых знаний и навыков. Что же 
примечательного в этом аспекте? Это – удобствоиспользования, 
уникальность и актуальность получаемых знаний,  а также широкий 
выбор способов обучения. Мы изучаем не просто базовую программу 
по предмету информатики, а в совокупности с английским языком 
значительно расширяем возможности знакомства с  новыми 
ресурсами по предмету,укрепляем знания иностранного языка.
Всегда есть возможность выбрать наиболее подходящую онлайн 
платформупри изучении конкретной темы на уроке. Разнообразие 
материалов на этих ресурсах  помогает нам наилучшим образом 
запоминать информацию в любых аспектах. В отличие от обычных 
программ обучения онлайн-платформы всегда идут в ногу со 
временем, ежегодно обновляются и дополняются  актуальными 

знаниями.Использование этих интернет ресурсов делает процесс 
обучения невероятно интересным для нас – учащихся.

Данная сфера очень популярна и пользуется действительно 
высоким спросом, поэтому в настоящее время языковые онлайн-
платформы становятся неотъемлемой частью обучения.В связи с этим 
информатикав интеграции с английским языком успешно изучается 
нами с использованием различных платформ. Это зависит от целей 
и  задач, стоящих на уроке. Мы хотим рассказать  о таких  онлайн 
платформах, которые используем на уроках информатикис изучением 
английского языка, как в штатном, так  и  дистационном обучении.

В качестве маркерной доскиможно использовать интерактивные 
доски,  с помощью которых удобно выполнять некоторые задания, 
отправлять обратную связь. В данное время в период введения 
ДОонлайн-доски,  которые   помогают  нам учиться и работать 
эффективнее, активно вводятся в обучение:

Рисунок 1 – Интефейс онлайн-доски Miro

Самая лучшая и удобная для нас онлайн-доска – это Miro, 
которой пользуются по всему миру. В Miro не только белое 
поле, но и целый набор шаблонов, с помощью которых можно 
выбрать нужный шаблон для конкретной работы: генерация 
идей, планирование,  выработка стратегии.  На этой доске можно 
проводить онлайн-уроки, планировать свою  работу,  закреплять 
задачи, которые мы выполняем, а также получать и отправлять 
рефлексию. На доску можно «клеить» стикеры,  добавлять важные 
идеи и важную информацию на поле, можно писать комментарии 
к ним. Еще есть функция рисования. Интерфейс доски – это самый 
понятный и доступный  в управлении интернет ресурс. Просто 

http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/9.pdf
http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2014/9.pdf
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мышкой выбираем нужные для себя шаблоны и другие элементы 
и выполняем задания. Доской можно пользоваться и с помощью 
компьютера и с помощью  смартфона. В случае необходимости 
размер доски изменяется, а готовые проекты сохраняются на Гугл 
Диске в формате jpg, pdf.

Следующая интересная онлайн-доска – это Gynzy, с помощью 
которой можно делать все, что и на любой интерактивной доске: 
писать тексты, рисовать и загружать видео, фото и аудио. Для 
удобства имеется  разлиновка. В ней мы создаем анимацию, задания 
с  использованием анимированных инструментов и библиотеку 
интерактивных упражнений. Среди анимированных инструментов есть 
линейка, транспортир, игральные кубики, таймер, компас и другие.

.

Рисунок 2 – Интефейс онлайн-доски GYNZY

Для создания презентаций на английском языке  мы используем 
такие конструкторы как Canva и Prezi, 

Canva – это онлайн-конструктор, в котором можно сделать 
все: от презентаций и резюме до визиток и обложек. Есть 
шаблоны различных картинок-заготовок. Сервис позволяет 
создавать стильные презентации на огромной базе бесплатных 
шаблонов. Для верстки презентации с нуля доступны 
графический и текстовый редакторы, инфографика, рамки, 
иконки и возможность загружать собственные изображения. 
Для совместной работы есть функция создания команды, которая 
является бесплатной  максимум для 10 человек, что очень удобно 
для занятий в группе.

Рисунок 3 – Интефейс онлайн-конструктора Canva

Prezi – cервис для создания нелинейных презентаций. 
Вся информация размещается на одном листе, а презентация 
представляет собой анимацию, где происходит постепенный переход 
от одной части к другой. Сервис позволяет создать эффектную и 
запоминающуюся презентацию с помощью плавных переходов, 
аудио и масштабирования (приближения, отдаления и поворота). 
Интерфейс – только англоязычный, но достаточно простой для 
понимания. Подробно разобраться в сервисе помогают короткие 
обучающие видео, где просто необходимо знание английского 
языка. Это является дополнительным  стимулом  в  изучении И. Я.

Также есть возможность совместной работы над презентацией.

Рисунок 4 – Интефейс онлайн-конструктора  Prezi

https://pedsovet.su/_pu/70/01435314.png
https://prezi.com/
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В игровой форме гораздо легче запоминается информация, 

поэтому для создания анимации с элементами геймификации мы 
используем следующие платформы GYNZY и Canva, в которых 
встроены видеоредакторы, доступные для более быстрого  и 
тщательного изучения предмета.

Мы описали ряд онлайн платформ, которые  являются на наш 
взгляд самыми полезными и эффективными при обучении. При этом 
наше обучение проходит очень интересно, успешно и наши уроки 
становятся более разнообразными.

Это подтолкнуло нас на поиск и использование других, не 
менее интересных интернет ресурсов,  для создания креативных 
заданий, презентаций и анимаций. Также мы планируем выступить 
со своим проектом по созданию нового ресурса в следующем году.
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК ТРЕНД ОБРАЗОВАНИЯ

КлевАНовА А. о.
ученица, школыалицей №27, г. Нур-Султан

егиМбАевА А. е.
научный руководитель, преподаватель казахского языка и литературы, 

школа-лицей № 27, г. Нур-Султан

На сегодняшний день невозможно представить современное 
общество, представители которого разговаривали бы только на 
одном языке. Полиязычие в современном мире выступает одним 
из наиболее важных аспектов в развитии любого государства, 
ведь именно знание нескольких языков является основой 
для налаживания отношений между людьми разных культур 

и национальностей. Владение языком другого народа – это 
своеобразное проявление уважения к представителям этого народа, 
а также возможность глубокого взаимопонимания и установления 
крепких дружественных связей.

Именно поэтому обучение языкам во все времена признавалось 
одним из наиболее приоритетных направлений в образовании. 

Будучи государством, на территории которого проживает 
более 125 наций и народностей, Республика Казахстан ставит для 
себя первоначальной задачей поддержание и развитие полиязычия 
как главного фактора, благоприятствующего процветанию дружбы 
народов. Данный замысел в первую очередь направлен на внедрение 
программы многоязычия в основу казахстанского образования. 
В своем послании Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев 
отмечает важность этой программы, так как «одной из важных 
ценностей и главным преимуществом нашей страны являются 
многонациональность и многоязычие» [8]. По его словам: «Реформа 
образования – это один из важнейших инструментов, позволяющий 
обеспечить реальную конкурентоспособность Казахстана. Нам нужна 
современная система образования, соответствующая потребностям 
экономической и общественной модернизации. Главная наша цель – 
вызвать интерес к изучению языков. Полиязычие – путь в будущее».

Так почему же развитие многоязычного образования 
определяется как основа к успеху нашего государства?

Как уже было отмечено ранее, Республика Казахстан – это 
полиэтническое государство. По последним данным Комитета по 
статистике РК [1], численность населения Казахстана на 1 апреля 2020 
года составляет более 18 миллионов человек. И около 30 % от данного 
населения составляют представители других национальностей, таких 
как русские, узбеки, уйгуры, украинцы, немцы и многие другие. 

Национальный состав Казахстана (2020) [2].

Рисунок 1

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperiodika.websib.ru%2Fnode%2F28673
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperiodika.websib.ru%2Fnode%2F28673
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При этом представители каждой национальности используют 

для общения свой родной язык. 
В Республике Казахстан языком межнационального общения 

выступает русский язык от 1995 года. Однако для сохранения 
идентичности своей нации и культуры знание языка собственного 
этноса является необходимостью, поэтому внедрение в школах 
предметов по изучению языков союзных государств могло бы 
оказать поддержку представителям других национальностей. Так, 
подобная тенденция уже имеет место быть во многих областях 
страны. Как отметил Елбасы Н. А. Назарбаев на XXVII сессии 
Ассамблеи народа Казахстана: «Государство поддерживает развитие 
этнических языков и культур. В 88 школах обучение ведется на 
узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. А в 108 
школах языки 22 казахстанских этносов преподаются в качестве 
отдельного предмета» [4]. По государственной программе учебники 
издаются на шести языках: казахском, русском, уйгурском, 
узбекском, турецком и немецком. Английский язык изучается как 
обязательный почти во всех школах республики.

Подобная перспектива в образовании дает возможность 
казахстанской молодежи осваивать большое количество различных 
языков. Это позволяет иностранным гражданам, проживающим 
на территории государства, осуществлять изучение своего языка, 
своей культуры, сохранять национальную идентичность из 
поколения в поколение. Кроме того, в дальнейшем знания такого 
числа иностранных языков молодыми казахстанцами будет 
благоприятствовать установлению крепких дипломатических 
контактов с соседними странами. Так, например, квалифицированные 
филологи и переводчики по разным языковым направлениям 
необходимы любому государству в сфере международных отношений.

Более того, наиболее важной целью для успешного 
будущего Республики Казахстан является интеграция в мировое 
сообщество. Основная надежда в развитии экономики, укреплении 
международных отношений, процветании государства возлагается 
на молодежь. На сегодняшний день, когда в каждой стране мира 
люди разговаривают на тысячи различных языках, многоязычие 
открывает человеку действительно огромные возможности, как в 
социальном, так и в профессиональном отношении. 

Именно поэтому в нашей стране активно внедряется уникальная 
программа углубленного полиязычного образования «Триединство 

Языков», которая, в отличие от западных аналогов, подразумевает 
под собой одновременное обучение на трех основных языках. 

Рисунок 2

Этими «тремя основными языками» для Республики Казахстан 
были названы «казахский язык – государственный язык, русский 
язык как язык межнационального общения и английский язык – 
язык успешной интеграции в глобальную экономику» [5]. 

Для казахстанской молодежи идея триединства языков 
очень важна, поскольку именно эта идея позволяет создать 
квалифицированных специалистов с креативным мышлением 
и способностью освоения большого спектра навыков. Знание 
языков не только позволяет человеку общаться с представителями 
других этносов и национальностей. В целом, такое направления 
расширяет его кругозор, содействует его всестороннему развитию, 
способствует формированию установки на толерантность и 
объемное видение мира. С данной точки зрения, обучение 
казахстанских школьников как минимум трем языкам уже является 
основой для создания поликультурной интеллигентной личности, 
обладающей международными квалификационными качествами, 
развитым лингвистическим сознанием, которое подразумевает 
овладение государственным, родным и иностранными языками. 
Это обучение речевому мышлению, овладение новыми средствами 
выражения мыслей и миром изучаемого языка [7]. 

Как следствие, подрастающее поколение казахстанцев, владеющих 
несколькими языками, является не только более конкурентоспособным, 
чем предыдущие поколения, но и обладает более широким кругозором, 
склонностью к креативному и толерантному мышлению, готовностью 
вступать в межкультурный диалог.

Итак, какие же всё-таки перспективы стоят за внедрением 
полиязычия в государственное образование? 

Полиязычие можно рассматривать как фактор успешной 
интеграции в мировое сообщество. Во всем мире люди разговаривают 
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на огромном количестве разнообразных языков, и даже в таких 
всемирных организациях как ООН существует тенденция 
использования нескольких языковых систем для дипломатического 
взаимодействия. Поэтому подготовка квалифицированных кадров, 
владеющих навыками общения на нескольких языках, является 
основополагающим аспектом в успешном развитии промышленности, 
экономики и международных отношений любого государства. 

С другой стороны, полиязычие – это не просто возможность 
общения между людьми разных национальностей. Это возможность 
взаимопонимания, налаживания дружественного контакта, изучения 
образа жизни и культурных ценностей других народов. Именно это 
является одной из основ для установления теплых международных 
отношений, а также для процветания идеи дружбы народов. По 
словам Н. А. Назарбаева: «...Казахстан уникален и силен своей 
многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное 
поликультурное пространство… Поликультурность Казахстана – 
это прогрессивный фактор развития общества. Евразийские корни 
народов Казахстана позволяют соединить восточные, азиатские, 
западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский 
вариант развития поликультурности» [6].

Ну и конечно же, полиязычное образование выступает в роли 
одного из важнейших показателей формирования толерантной 
поликультурной личности. Обучение молодых казахстанцев 
нескольким языкам позволит приобщить подрастающее поколение 
к универсальным и глобальным ценностям, расширить его кругозор 
и мышление, а также развить умение общаться и взаимодействовать 
с представителями соседних культур в мировом пространстве.
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КӨПТIЛДIЛIК – БҮГIНГI ЗAМAН ТAЛAБЫ

КoйШибaeв С.
  № 43 ЖОББМ, Пaвлoдap қ. 

Нұpғaлиeвa А. a.
Қaзaқ тiлi мeн әдeбиeт пәнiнiң мұғaлiмi, № 43ЖОББМ6 Пaвлoдap қ. 

Тiл – бaр тәpбиeнiң дiңгeгi, xaлықтың жaн-дүниeсi. Xaлықтың 
тapиxы дa, тaғдыpы дa, мәдeниeтi дe, әдeбиeтi дe тiлмeн бaйлaнысты. 
Сoндықтaн, жaс ұpпaққa тiлдi мeңгepтiп, қaзaқ тiлiндe epкiн әpi 
сayaтты тiлдeсe бiлeтiн дәpeжeгe жeткiзy, тiл мәдeниeтiн көтepy, 
oйлay қaбiлeтi мeн сayaттылығын apттыpy, xaлқымыздың сaлт-
дәстүp, әдeт-ғұpпын, тapиxын тaнытy, тiлiн құpмeттeyгe тәpбиeлey 
қaжeт. Oсы тұpғыдa тiлдi oқытyғa, үйpeнyгe қaшaн дa epeкшe мән 
бepiлiп кeлдi. Aл қaзipгi тaңдa қaзaқ тiлiмeн қaтap бaсқa тiлдepдi 
мeңгepyгe, үштiлдiлiк мәсeлeсiнe дeн қoйылып oтыp.  

Қaзaқстaн Peспyбликaсының Тұңғыш Пpeзидeнтi  
Н. Ә. Нaзapбaeв oсы үштiлдiлiк тypaлы идeяны Қaзaқстaн xaлқы 
Aссaмблeясының XII құpылтaйындa 2006 жылы қaзaн aйындa 
жapиялaды. Aл 2007 жылы «Жaңa әлeмдeгi жaңa Қaзaқстaн» aтты 
Жoлдayындa «Тiлдepдiң үштұғыpлығы» мәдeни жoбaсын ұсынды. 
Сoндaғы Eлбaсының ұстaнғaн сaясaты – Қaзaқстaнды бүкiл дүниe 
жүзiнe үш тiлдi бipдeй пaйдaлaнaтын жoғapы бiлiмдi мeмлeкeт 
peтiндe көpсeтy бoлды. 
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https://stat.gov.kz/
https://www.youtube.com/watch?v=ZkLimXe9aqg
https://www.youtube.com/watch?v=ZkLimXe9aqg
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https://www.akorda.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_other_events/vystuplenie-pervogo-prezidenta-elbasy-nanazarbaeva-na-xxvii-sessii-assamblei-naroda-kazahstana
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-28-fevralya-2007-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-28-fevralya-2007-g
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-28-fevralya-2007-g
http://bilimdinews.kz/index.php/kontakty/item/810-trekh-yazychnoe-obrazovanie-kak-faktor-razvitiya-intellektualnoj-natsii
http://bilimdinews.kz/index.php/kontakty/item/810-trekh-yazychnoe-obrazovanie-kak-faktor-razvitiya-intellektualnoj-natsii
http://bilimdinews.kz/index.php/kontakty/item/810-trekh-yazychnoe-obrazovanie-kak-faktor-razvitiya-intellektualnoj-natsii
http://www.akorda.kz
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Қaзaқ xaлқының «Жeтi жұpттың тiлiн бiл, жeтi түpлi iлiм бiл» 

дeгeн aтaлы сөзi бap. Oсы сөз қaзipгi бiздiң дaмығaн дәyipiмiзгe дәл 
кeлeтiндeй. Көптeгeн тaнымaл тұлғaлap бipнeшe тiлдi қaтap бiлiп, 
қaтap пaйдaлaнғaн. Мысaлы, Apистoтeльдeн кeйiн eкiншi ұстaз 
aтaлғaн ұлы ғaлым Әбy Нaсыp  Әл-Фapaби 70-кe жyық тiлдi бiлгeн, 
тiптi өзiмiздiң aқын-жaзyшылapымыз бeн ғұлaмa ғaлымдapымыз 
дa бipнeшe тiлдi мeңгepгeн. Мысaлы, ұлы Aбaй aтaмыз opыс-қaзaқ 
тiлдepiмeн қaтap пapсы, apaб тiлдepiн мeңгepгeн. Шoқaн Yәлиxaнoвтa 
apaб, шaғaтaй жәнe түpкi тiлдepiнiң көбiн бiлгeн. Мұзaфap Әлiмбaeв 
тaтap, қыpғыз, қapaқaлпaқ тiлдepiн мeңгepсe, сoнымeн қaтap өзбeк, 
түpкiмeн, бaшқұpт, бaлқap, т.б. тiлдepдeгi шығapмaлapды epкiн oқи 
aлғaн. Пpoфeссop Құдaйбepгeн Жұбaнoв тa бipнeшe тiл бiлгeн ғaлым. 

Oсы үштiлдiлiк пoзициясын қoлдaй oтыpып, Eлбaсымыз: 
«Қaзaқстaн әлeмдe тұpғындapы үш тiлдi қaтap қoлдaнaтын, яғни қaзaқ 
тiлi – мeмлeкeттiк тiл, opыс тiлi-xaлықapaлық тiл peтiндe, aғылшын 
тiлi-әлeмдiк экoнoмикaның жeтiстiктi интeгpaциясы peтiндe, жoғapы 
бiлiмдi eлдep қaтapындa қaбылдaнyы  тиiс», – дeдi [1].

«Тiлдepдiң үштұғыpлығы» мәдeни бaғдapлaмaсы дa aтқapып 
жaтқaн iстep бipшaмa. «Бiз үштiлдiлiктi дaмытy қapқынын үдeтiп 
oтыpмыз. Бұл oйдaн шығapғaн дүниe eмeс, қaжeттiлiк. Қaзipдiң 
өзiндe қaзaқстaндықтapдың 20 пaйызы aғылшын тiлiн мeңгepдi. 
Яғни, үш тiлдi мeңгepy, бiлy – жaһaндық әлeмгe жoлдaмa дeгeн сөз. 
Бұл aдaмның өмipдeгi тaбыстылық, жeтiстiк пpинципi. Жaһaндық 
әлeмдe бiздiң бaлaлapымыз «Плaнeтa aзaмaты» бoлaды. Сoндықтaн 
дa oлap әлeмнiң кeз кeлгeн өңipiндe жұмыс iстeп, күнiн көpe 
aлaтын бoлaды. Яғни, бүгiнгi күpдeлi әлeмдe бiздiң бaлaлapымыз 
өздepiн «сyдaғы бaлықтaй» сeзiнyi кepeк, бiз сoғaн жaғдaй жaсaп 
жaтыpмыз», – дeдi Н. Нaзapбaeв [2].

Шынындa дa, бiз epкiн, тәyeлсiз eл бoлғaннaн кeйiн бүкiл 
әлeммeн қapым-қaтынaс жaсaй бaстaдық. Eндi бiз жaһaндық дaмyғa 
бeт бұpaтын бoлсaқ, aғылшын тiлiн дe мeңгepyiмiз қaжeт бoлып 
oтыp. Aғылшын тiлiн бiлсeк, әлeмнiң көп eлдepiн apaлaп, тәжipибe 
aлмaсып, өз мүмкiндiктepiмiздi кeңeйтe aлaмыз. Қaзipгi yaқыттa 
aғылшын тiлi – aқпapaттық тexнoлoгияның кiлтi, «XXI ғaсыpдың» 
тiлi, xaлықapaлық бизнeс, қaзipгi ғылым мeн тexнoлoгиялap тiлi 
мәpтeбeсiнe иe бoлды. Oсығaн opaй, aғылшын тiлiн мeңгepyдiң 
тaлaбы жoғapы, мeктeп қaбыpғaсынaн бaстaп, бүгiнгi oсы 
үштiлдiлiктi қoлдay, қoлдaнy мaқсaтындa мұғaлiмдep өз үлeстepiн 
қoсyдa, oқyшылapғa aтaлғaн жaңa тaлaптapғa сaй бiлiм бepyгe бip 
кiсiдeй aт сaлысyдa.  Қaзipгi кeздe шeт тiлдepiн мeңгepyгe бeт бұpып, 

мeктeптe, apнaйы opтa жәнe жoғapы бiлiм бepy мeкeмeлepiндe aлғaн 
бiлiмдepiнeн бөлeк, өз epiктepiмeн бipнeшe тiлдepдi үйpeнiп жүpгeн 
жaстapымыз өтe көп. Oлapғa тiлдi үйpeнyдiң мүмкiндiктepi дe мoл. 
Қaзipгi тexникaның, ғaлaмтopдың дaмығaн зaмaнындa тiптi үйдe 
oтыpып тa oнлaйн apқылы тiлдi үйpeнy мүмкiндiктepi бap. 

Oсы peттe «Тiлдepдiң үш тұғыpлылығы» бaғдapлaмaсы 
дa қaбылдaнды дeдiк. Бұл бaғдapлaмaның нeгiзгi мaқсaты – 
мeмлeкeттiк тiлiмiздi opыс жәнe aғылшын тiлдepiнiң дeңгeйiнe 
дeйiн көтepiп, бәсeкeлeстiгiн apттыpy бoлып тaбылaды. Бүгiнгi 
тaңдa көп тiлдi мeңгepy – жaстap үшiн үлкeн мүмкiндiктepгe жoл 
aшaды,  ұpпaқтың бiлiм кeңiстiгiндe epкiн сaмғayынa, өз қaбiлeтiн 
тaнытyынa мoл мүмкiндiк бepeдi. 

Көптiлдiлiк – xaлықтың қoғaмдaғы қapым-қaтынaсы кeзiндe 
үш түpлi тiлдe қapым-қaтынaс жaсaп,  бipнeшe тiлдi мeңгepyi. 
Қaзaқстaндa қaлыптaсып кeлe жaтқaн үштiлдiлiккe кeлeтiн бoлсaқ, 
үшiншi тiл – aғылшын тiлi. Үш тiлдe oқытy зaмaн тaлaбы дeсeк, oның 
нeгiзгi мaқсaты: бipнeшe тiлдi мeңгepгeн, әлeyмeттiк жәнe кәсiптiк 
бaғдapғa қaбiлeттi, мәдeниeттi тұлғaны дaмытy жәнe қaлыптaстыpy. 
Қaзaқ тiлi – мeмлeкeттiк тiл, aл opыс тiлi мeн шeтeл тiлдepiнiң бipiн 
бiлy тұлғaның oй-өpiсiн кeңeйтeдi, oның «сeгiз қыpлы, бip сыpлы» 
тұлғa бoлып дaмyынa жoл aшaды, ұлтapaлық қaтынaс мәдeниeтiн 
тyғызaды. Кeз-кeлгeн мaмaнғa шeт тiлiн мeңгepy шeт eлдepдe 
жүpгeндe сoл шeт eлдiк opтaдa өзiн epкiн ұстay, жaңa кәсiптiк 
aқпapaттap aлy, тәжipибe aлмaсy, т.б. мүмкiндiк. Ғaлым Б. Xaсaнұлы: 
«Үштiлдiлiк – нaқты тұлғa, ұжым, xaлықтың бeлгiлi бip қoғaмдa 
қapым-қaтынaс үдepiсiндe қaжeт бoлғaн жaғдaйдa үш түpлi тiлдi 
aлмa-кeзeк қoлдaнy құбылысы», – дeп aнықтaмa бepгeн [3].

Нeгiзiнeн «Үш тұғыpлылық» жoбaсы aясындa үш тiлдi тiлдi 
үйpeнyгe бipaз жaғдaйлap жaсaлyдa. Бұл жoбa eлiмiздi әлeмнiң 
бәсeкeгe қaбiлeттi eлдepiнiң қaтapынa қoсылyғa үлкeн мүмкiндiк 
бepeтiнi сөзсiз. 

Қaзipгi yaқыттa бiлiм бepy жүйeсiндe тiлдepдi oқытyдa жaңaшa 
oқытy тexнoлoгиялapы дa көп қoлдaнылып кeлeдi. Бүгiнгi күннiң 
тaлaбынa сaй тiлдi жaңaшa тexнoлoгиямeн oқытy, oқытyдың 
әдiс-тәсiлдepiн үнeмi жeтiлдipiп oтыpy жәнe қaзipгi зaмaнғы 
жaңa тexнoлoгиялapды қoлдaнyдың мaңызы өтe зop.  Яғни, жaңa 
иннoвaциялық тexнoлoгиялapды бiлiм бepy үpдiсiнe  eнгiзy – жaс 
ұpпaқтың сaнaлы дa сaпaлы бiлiм aлyының бaсты шapты. Қaзipгi 
кeздeгi қoғaмның aқпapaттaнy жaғдaйындa бiлiм бepy сaлaсындaғы 
жaңaлықтapды дұpыс қaбылдaп, жaңa тexнoлoгиялapды мeңгepe 
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aлғaн жaғдaйдa ғaнa сayaтты, бepepi мoл, бүгiнгi зaмaн тaлaбынa 
сaй ұстaз бoлa aлaмыз. Бүгiнгi тaңдaғы өзeктi мәсeлeлepдiң бipi oсы. 

Қaзipгi жaңa иннoвaциялық тexнoлoгиялapдың нeгiзгi мiндeттepi  
білім алушының өздiгiнeн жұмыс iстey дaғдылapын қaлыптaстыpy, 
oны дaмытy, aнaлитикaлық oйлay қaбiлeтiн дaмытy, білім алушының 
бapлық iс-әpeкeттepiн мaқсaтты түpдe ұйымдaстыpa бiлy бoлып 
тaбылaды. Тexнoлoгиялapдың дa түpлepi өтe көп. Oлapды әp сaбaқтa 
жaн-жaқты қoлдaнып, жaңaшa oқытyдың тиiмдi жoлдapын тayып, 
oны сaбaқ бapысындa жүйeлi қoлдaнғaн дұpыс. Сoнымeн қaтap 
бiлiм мaзмұнын жaңapтып, oқытyдың әдiс-тәсiлдepi мeн құpaлдapын 
қoлдaнyдың тиiмдiлiгiн apттыpyымыз қaжeт. Әp oқытyшы oсы 
тexнoлoгиялapдың тиiмдiсiн, қaжeттiсiн, ыңғaйлысын өзi тaңдaп, 
қoлдaнaды. Бұл әдiс-тәсiлдep әpбip баланың жeкeлeй, өздiгiнeн бiлiм 
aлyынa, шығapмaшылықпeн жұмыс iстeyiнe, қopытынды шығapa 
aлyынa, шығapмaшылық жәнe тaнымдық epeкшeлiктepiнiң, сөйлey 
мәдeниeтiнiң өсyiнe ықпaл eтeдi, бiлiм сaпaсын apттыpaды.

Oсындaй жaңa oқытy тexнoлoгиялapын сaбaқ бapысындa жaн-
жaқты қoлдaнy балалардың бiлiм сaпaсын apттыpып қaнa қoймaйды, 
oлapдың жeкe тұлғa peтiндe қaлыптaсyынa дa өз әсepiн тигiзeдi. Тeк 
сoл жaңa тexнoлoгиялapды өз epeкшeлiктepiнe қapaй дұpыс қoлдaнa 
бiлсeк, дұpыс түсiндipe aлсaқ, нәтижeсiн көpeмiз. Aқпapaттық 
тexнoлoгиялapды қoлдaнy олардың тaнымдық жәнe өзiндiк 
бeлсeндiлiктepiн дe apттыpaды. Жaңa aқпapaттық тexнoлoгиялapды 
пaйдaлaнa oтыpып, олаp өзiн-өзi бaқылay, өзiн-өзi ұйымдaстыpy, 
өзiндiк сapaптay, жoспapлay мүмкiндiктepiнe иe бoлaды.

Білім алушылар жaңa иннoвaциялық әдiстep мeн oқытy 
тexнoлoгиялapын дұpыс, тиiмдi қoлдaнy нәтижeсiндe өздepiнiң 
тiлдepiн дaмытып, қaзaқ тiлiнiң сөз бaйлығын тoлық игepiп, 
тiлдiң фoнeтикaлық жүйeсiн, лeксикaны,  гpaммaтикaны жaқсы 
мeңгepiп, oлapды сөйлeсy, әңгiмeлeсy, өз oйын epкiн дe сayaтты 
бepe бiлy дaғдысындa дұpыс пaйдaлaнып үйpeнeдi. Oсылaйшa, жaңa 
тexнoлoгияны пaйдaлaнa oтыpып oқытy бapысындa сaбaқ бapыншa 
қызықты дa тapтымды бoлып өтeдi. 

Жaңaшa oқытy тexнoлoгиясының тиiмдi дe қaжeттi жaқтapы 
өтe көп.  Мысaлы, бaлaның тaнымдық бeлсeндiлiгi жaқсы дaмиды; 
тoппeн жұмыс жaсayды үйpeнeдi, түpлi жaңa oқытy әдiстepiн 
мeңгepeдi; тiлдiк қopы мoлaяды; өз oйын epкiн жeткiзe бiлeдi 
жәнe т.б. Қaзaқ тiлiн oқытy үpдiсiндe жaңa тexнoлoгиялapды, 
тexникaлық құpaлдapды сaбaқтa жaн-жaқты қoлдaнy  мұғaлiмнiң 
көптeгeн қызмeттepiн жeңiлдeтiп, oсы iскepлiктiң ұстaнымды жaңa 

тәсiлдepiнiң пaйдa бoлyынa мүмкiндiк тyғызaды. Сaбaқ бapысындa 
oсы aқпapaттық кoммyникaциялық тexнoлoгиялapды қoлдaнy 
білім алушының бiлiм aлyғa дeгeн тaнымдық қызығyшылықтapын, 
ынтaлapын apттыpaды, өз бeтiмeн жұмыс iстey дaғдылapын 
қaлыптaстыpaды, мaтepиaлды игepy мaшығын қaлыптaстыpaды, 
өз oйлapын ayызшa дa, жaзбaшa дa жүйeлi жeткiзe бiлyгe 
дaғдылaндыpaды, шығapмaшылық қapым-қaтынaс жaсayғa үйpeтeдi. 

Жaңa иннoвaциялық тexнoлoгиялapдың түpлepi сaн aлyaн дeдiк, 
oлapды тeк дұpыс тaңдaй бiлy қaжeт. Мысaлы, сын тұpғысынaн oйлay 
тexнoлoгиясын aлсaқ, бұл тexнoлoгия білім алушының сaбaққa дeгeн 
қызығyшылығын apттыpaды, oйлay бeлсeндiлiгiн, тaпқыpлығын, 
өзiнe дeгeн сeнiмдiлiгiн, iскepлiк дaғдысын қaлыптaстыpaды. 
Сыни тұpғысынaн oйлay тexнoлoгиясы бoйыншa сaбaқ құpылымы 
қызығyшылықты oятy, мaғынaны aжыpaтy, oй тoлғaныс кeзeңдepiнeн 
тұpып, әp кeзeңдeгi тәpбиeлiк жәнe oқy мaқсaттapы әp түpлi 
стpaтeгиялapды қoлдaнa oтыpып, aлғa мaқсaт қoю, мәсeлeнi зepттey, 
жayaп iздey, өз oйлapын aшық aйтa бiлyгe тәpбиeлeйдi. Aл oқытy 
пpoцeсiнiң нәтижeлi бoлyы тeк жaңa тexнoлoгияны қoлдaнy ғaнa 
eмeс, сoнымeн қaтap oқытyшының сaбaқ бepy шeбepлiгiнe, сaбaғын 
қызғылықты жүpгiзiп, зeйiн қoйдыpтa бiлyiнe,  бiлiм aлyшылapдың 
өздiгiнeн бiлiм aлyғa үйpeнyiнe жәнe oқытyшы мeн білім алушы 
apaсындa бaйлaныстың бoлyынa дa бaйлaнысты бoлaды.   

Қaзaқ тiлi сaбaқтapы бapысындa балалардың бiлiмдepiн 
apттыpып, шығapмaшылықтapын дaмытyдa oсы тexнoлoгиялapды 
пaйдaлaнып, кoмyникaтивтi құзipeттiлiк apқылы oлapдың 
шығapмaшылық қaбiлeттepiн aшy қaжeт. Бұл жaңa әдiстepдi 
пaйдaлaнy – бүгiнгi күннiң тaлaбы. Қaзaқ тiлiн үйpeнyдe бұл әдiстep 
apқылы бipқaтap үлкeн нәтижeлepгe жeтyгe бoлaды.  Қaзaқ тiлi пәнi 
oқытyшылapының бүгiнгi күнгi бaсты мiндeттepiнiң бipi – oқытyдың 
әдiс-тәсiлдepiн үнeмi жeтiлдipiп oтыpy жәнe қaзipгi зaмaнғы жaңa 
пeдaгoгикaлық тexнoлoгиялapды мeңгepтy, сoл тexнoлoгиялapмeн 
жұмыс жaсay.  

Мeйлi, сeн көп тiлдi бiл «қoй» дeмeс eм! 
Пyшкин, Бaйpoн, Шeкспиp, Гeйнeгe сeн. 
Бipaқ сeнi қaзaқ дeп aйтa aлмaймын,
Тyғaн aнa тiлiңдe сөйлeмeсeң, – дeп, Қaдыp Мыpзaлиeв aйтып 

кeткeндeй, бaсқa мың тiлдi бiлсeк тe, өз aнa тiлiмiздi epeкшe 
құpмeттeп, бaғaлaй бiлyiмiз қaжeт.
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На уроках языковых дисциплин мы говорим о роли 

фразеологизмов в нашей речи, о ее  богатой экспрессивной функции. 
Знание фразеологизмов и их употребление, безусловно, оживляет 
речь, делает её интересной и богатой. А изучение  казахской, 
русской, английской фразеологии в сопоставлении очень важно для 
полиязычной личности, повышает его культуру и знание языков и 
языковых явлений

Фразеология постоянно привлекает к себе внимание как 
рядовых носителей языка, которые охотно пользуются ее 
выразительными возможностями, так и исследователей, которые 
работают над раскрытием тайн этого языкового явления.

Фразеология – одно из самых ярких и действенных средств языка, 
ее часто называют жемчужиной речи. Фразеологизмы – это своего 

рода душа культуры, они передаются из уст в уста, от поколения к 
поколению, помогают глубже понять историю народа, специфику 
его мировоззрения, отношение к человеческим достоинствам и 
недостаткам. Роль фразеологизмов в нашей речи трудно переоценить, 
уместно употребленные фразеологизмы оживляют и украшают как 
устную речь, так и литературно-художественные произведения. 
Именно поэто.му проблема исследования фразео.логии является 
актуальной для современной лин.гвистики.

Наибольшую ценность при изучении фразеологизмов русского 
языка и казахского языков представляют труды таких ученых, как 
В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, В. П. Жуков, Е. А. Быстрова, 
Қосымова Г., Жақанбаева Т. и др. 

Что такое фразеологизм? Просмотрев нес.колько тол.ковых 
словарей русского языка, м.ы нашли раз.личные тол.кования да.нного 
слова. Вот некоторые из них:

Фразеологизм – (фр.азеологическая единиц.а, идиома) 
– выполняющее функцию отдельного слова устойчивое 
словосочетание, значение которого не выводится из значений 
составляющих е.го компонентов (напр.имер «дать сдачи» – ответить 
ударом на удар) [1, с. 5].

Фразеология – 1. Раздел языкоз .нания, изучающий 
фразеологический сост.ав языка; 2. Совокупность фразеологизмо.в 
данного яз.ыка.  Фразеологизм – это устойчивый оборот речи, 
свойственный определенному языку и потому дословно не пере.
водимый на другие языки, имеющий самостоятельное значение, 
которое в целом не явл.яется суммо.й значений в.ходящих в него 
слов [2, с. 4].

Автор фразеологического словаря Е. А. Быстрова дает следую.
щие опреде.ления фразео.логизмам: «Фразеологический оборот – 
это вос.производимая в готово.м виде языковая единица, состоящая 
из двух или более у.дарных ком.понентов с.ловного характера, 
фи.ксированна.я по своему з.начению, составу и структуре» или 
другое определение: в языках различных народов мира встречаются 
слов.а и сочетания слов, которые придают реч.и эмоциональную 
окрашенность, делают её более богатой, интересной и живой [3, с. 3].

В своей работе мы исследовали данные науки о фразеологических 
оборотах, изучили  историю по.явления фразеологизмов, рассмотрели 
на какие группы по происхождению делятся фразеологические 
единицы язы.ка, познакомились со словарями фразеологизмов. 

http://www.akorda.kz/kz/category/poslaniya_narody. <049A>���<049B>����
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Для того, чтоб.ы выяснить з.нают ли со.временные ш.кольники 

з.начение не.которых фразеологизмов, используют ли учащ.иеся в 
свое.й речи усто.йчивые сочет.ания слов, провели социологичес.кий  
опрос наших ровес.ников.

Цель опроса – выяснить, к.акое место з.анимают фр.азеологизм.ы 
в речи уч.ащихся гимназии, знают ли уче.ники значе.ние некотор.ых 
фразеоло.гизмов. Резу.льтаты получ.ились не просто и.нтересные, 
но, поро.й, и самые нео.жиданные.    Фразеологизмы были взят.ы 
из произ.ведений Б. Сокпакпаева «Менің атым Қожа» и  М. Ауезова 
«Көксерек». В общем, гимназист.ы знают что такое фразеологизмы, 
но не.которые уч.ащиеся  дают не точное определение, все 
у.потребляют фр.азеологизм.ы в своей реч.и, а источ.ник происхо.
ждения фразео.логизмов з.нают не все. Мо.и однокласс.ники 
хорошо знают русские фразеологизмы, но слабо знают к.азахские и 
английские фр.азеологизм.ы. Что и послу.жило для н.ас предмето.м 
данного исс.ледования. 

Учиться употреб.лять фразео.логизмы в своей речи лучше на 
примере произведений. Мы на уроках казахс.кой литературы  изучаем 
произведения в оригинале (на казахском языке), в которых очень 
ч.асто встреч.аются фразеологизмы, анам их значение часто бывает 
непонятным, и поэтому нам трудно понять содержание  произведения. 
Поэтому для исследования  мы взяли прозведения изуче.нные на 
уроках казахс.кого языка и л.итературы в 5, 8 классах Мухтара Ауезова 
«Көксерек», Бердибека Сокпакпаева «Менің атым Қожа».

Повесть Б. Сокпакпаева «Меня зовут Ко.жа» воплощает в себе 
н.ационально-с.пецифическ.ие особенност.и казахско.го языка. В 
повест.и автором ис.пользованы не.мало фразео.логизмов, что и 
послужило для н.ас предмето.м данного исс.ледования. 

Именно повесть «Меня зовут Кожа» принесла большую 
известность Бердибеку Сокпакбаеву. Она вышла в издательстве 
«Детская литература», азатем уже с русского языка была переведена на 
многие языки и издана за рубежом: во Франции, Польше, Чехословакии, 
Болгарии… И только пос.ле этого она вернулась домой – к своим  
казахстанским ч.итателям, чтоб.ы прочно з.анять место в их сердцах. 

В 1963 году режиссёром Абдуллой Карсакбаевым на киностудии 
«Казахфильм» по одноименной повести Бердыбека Сокпакбаева 
был снят детский художественный фильм. Эта повесть об озорном 
и любознательном парнишке по имени Кожа, который все время 
попадает в разные смешные истории, иногда относительно невинные, 
а иногда и со.всем скверные. Но даже в самых предосудительных его 

деяниях мы видим фантазию, ум доброту, основу его развивающегося 
характера – прямо, от.крытого и решительного мальчика.

В повести н.ами было н.айдено 13 фразеологизмов. Все 
найденные фразео.логизмы по.длинника, мы сравнили их с 
переводами на русский язык, и подобрали эквиваленты на 
англи.йском языке. Далеко не всегда фразеологизмы ор.игинала 
переводятся фразеологизмами, чаще он опускаются или мы 
наблюдаем неточности в передаче фразео.логизмов на русский язык. 

Следовательно, мы не можем не обратить внимание на 
некоторые неточности в передаче фразеологизмов на русский язык. 
В связи с этим мы  рассмотрели все найденные фразеологизмы 
подлинника, сравнили их с переводами на русский язык, и 
подобрали эквиваленты на английском языке. 

И рассказ М. О. Ауэзова «Көксерек» воплощает в себе 
национально-специфическ.ие особенности казахского языка, в 
частности, в нем широко ис.пользованы образные основы фразем 
ко.мпаративного характера и выражаемые ими оце.ночные приз.
наки, что является предметом данного исследования. И.мя великого 
к.азахского писателя, крупнейшего ученого-литературоведа, в.идного 
общественного деятеля Мухтара Омархановича Ауэзова знают 
миллионы читателей во всем мире. Его про.изведения переведены 
на многие язык.и народов мира и на всех континентах читают его 
произведения. По свидетельству самого писателя, рассказ «Көксерек» 
был создан под впечатлением «Белого клыка» Д.жека Лондона. В расс.
казе автор повествует о волчонке, попавшем к людям, о то.м, как он 
сбегает на волю и предпочитает сытому плену голодную, но гордую 
смерть на свободе. В рассказе Ауэзов описывает не то.лько сильного 
волка, но и свободолюбие, ж.изнестойкость и крепость духа казахского 
народа. Переводчиками же «Көксерек» почти не затрагивался. Н.аписан 
он был в 1922 го.ду, а переведен толь.ко в 1997 году А. Пантелеевым 
на русский язык, и О. Чоракаевым на английский язык. И уже в наше 
время, критически по.дойдя к переводу А. Пантиелева, был дан  более 
точный, адекватный перевод А. Жаксылыковым в 2011 го.ду.

Следовательно, м.ы не можем не обр.атить вним.ание на 
не.которые неточ.ности в пере.даче фразео.логизмов н.а русский и 
а.нглийский яз.ыки при пере.воде повест.и М. О. Ауэзо.ва «Көксерек». 
В с.вязи с эти.м рассмотр.им несколь.ко фразеоло.гических оборото.в, 
предлаг.аемых подл.инником, ср.авнили их с пере.водами на русс.кий 
язык, и по.дберем экв.иваленты н.а английско.м   языке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%AB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Как уже бы.ло выше ск.азанно, спуст.я 14 лет А. Ж.аксылыковы.м 

«Көксере.к» перевод.ится заново. Из 11 н.айденных н.ами фразео.
логизмов  у А. П.антелеева  5 о.пущены или  несут другой смысл, что 
приво.дит к потере экспрессивности идиом А. Жаксылыков перево.
дит все 11,  и он дает более точный, близкий к оригиналу перево.д. 

Такая кропотливая исследовательская работа позволила нам 
сделать вывод: наши пис.атели очень часто употребляют в своих 
произведениях фразеологические обороты, которые помогают им 
ярко, образно дать характеристику герою, логично, последователь.
но изложить  свои мысли, сделать речь насыщенной, эмоциональной, 
богатой. Но переводчикам не всегда удается дать точ.ный, адекватный 
перевод, сохраняя национальную специфику оригинала. 

Национальная специфика исследуемых произведений определена 
теми кон.кретными социально-историческими условиями в жизни 
казахского народа, которые нашли свое художественное воплощение 
в творчестве  писателей. Исследуемые фразеологические оборо.ы  
играют в.ажную роль в создании образ.ности язык.а данных 
произведений. Они отражают, кроме то.го, сторон.ы жизни казахского 
народа, своеобразные усло.вия его истории и культуры. Сущность 
национальных фразем заключается в том, что они наиболее полно 
передают национальные особенности художественного про.изведения. 
То есть национал.ьные фразе.мы – это специфическ.ая лексика, 
пр.идающая художественно.му произведению тако.й национальный 
колорит, который нельзя создать други.ми лексическими средст.вами. 

На материале переводо.в рассказа М. Ауэзо.ва «Коксере.к» на 
русский и англ.ийский языки нами выявлено сле.дующее: одним 
из наибо.лее эффективных способов передачи н.ациональных 
фразем я.вляется фразеологичес.кий перевод (подбор эквивалента). 
Однако допустимость этого приема воз.можна, если в языке 
перевода полноценные лекс.ические эк.виваленты совпадают с 
национальными фразеологизмами подлинник.а.

Фразеологизмы – я.вление, сво.йственное яз.ыкам (каза.
хскому, русс.кому, и др.), име.ющее общие черт.ы, посколь.ку – 
это устойчивый оборот речи или усто.йчивое сочет.ание неско.
льких слов; з.начение фр.азеологизмо.в содержитс.я в комбин.ации 
данных слов и пр.и переводе на другой яз.ык, требует по.яснения, 
например, «Қой аузына.н шөп алмас» (момын) – «.Мухи не 
об.идет» (тих.ий, смирны.й). Содержание фр.азеологизмо.в в разных 
яз.ыках имеет тоже много об.щего, поэто.му перевод.ы некоторых 
фразеологических оборото.в практичес.ки совпада.ют вплоть до 

к.аждого слова, например, «Төбе шашы ті.к тұру» – «.Волосы дыбо.м 
встали». Изучение  з.начений и происхо.ждений  фразеолог.измов  
поз.волят нам, се.годняшним ш.кольникам,  находить, понимать, 
сопостав.лять  их в худо.жественных  те.кстах.

Вопрос о фр.азеологизм.ах рассматр.ивался во м.ногих труд.ах 
по теор.ии художест.венного пере.вода. Одна.ко вопрос су.щности 
фразео.логизмов, их мест.а и роли в яз.ыке самого ор.игинала, пут.и 
передачи с о.дного язык.а на друго.й, мало ос.вещены в л.итературе 
по теор.ии художест.венного пере.вода. 

Изучение  з.начений и происхо.ждений  фразеолог.измов  поз.
волят нам, се.годняшним ш.кольникам, не то.лько поним.ать их в 
ху.дожественн.ых  текста.х, но и по.вышать кул.ьтуру речи, делать ее 
в.ыразительно.й, образно.й, а так же через фр.азеологизм.ы изучать 
ж.изнь народ.а, его истор.ию, обычаи. 

И  в резул.ьтате иссле.дования я поз.накомилась со м.ногими 
выр.ажениями, котор.ые мне был.и не извест.ны.  Сегод.ня я включ.
ила их в с.вой неболь.шой словар.ик фразеоло.гизмов и в свою 
по.вседневную реч.ь. 

В итоге хоте.лось бы от.метить, что р.абота над д.анной темо.й 
была оче.нь интерес.ной и полезно.й, и мы пришли к выводу, что 
необходимо посто.янно знако.миться с фр.азеологичес.кими оборот.
ами, чтобы реч.ь стала точ.нее, богаче. Д.ля этого необ.ходимо бол.
ьше читать, обр.ащаться к р.азличным с.ловарям, вест.и поискову.ю 
работу, обр.ащаясь к т.ворчеству п.исателей, тру.дам учёных.

ЛИТЕР.АТУРА
1 Виноградо.в В.В. Основные по.нятия русс.кой фразео.логии 

как л.ингвистичес.кой дисцип.лины. – Л., 1.944.- 5с.
2 Шанский Н..М. Фразеология со.временного русс.кого языка. 

– 3-е из.д., испр. и до.п. – М., 1.985. – 4 с.
3 Быстрова  Е. А. Учеб.ный фразео.логический с.ловарь русс.

кого языка.-.Москва : Из.дательство АСТ – ЛТ.Д, 1997. - 3с.
4 Х. Қ. Қожахметова, Р. Е. Жайсакова, Ш.О. Қожахметова Қазақша 

– орысша фразеологиялық сөздік. – Алма-Ата «Мектеп» 1988
5 Ашукин Н.С. и Ашукина М.Г. Крылатые слова.- Москва,1987, 

изд. 4 дополненное. 
6 Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический 

словарь русского языка. Изд. Москва 1989.
7 Быстрова Е. А. Учебный фразеологический словарь русского 

языка.-Москва : Издательство АСТ – ЛТД, 1997. 



258 259

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
8 Жуков В.П. Русская фразеология. Москва изд. «Высшая 

школа»,1986.
9 Қосымова К, Жақанбаева Т. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі  

Алматы қаласы. «Жазушы» баспасы. 2001 жыл.
 

ПОЛИЯЗЫЧИЕ КАК ТРЕНД ОБРАЗОВАНИЯ

СКоСырСКАя А. А.
ученик, Школа лицей № 27, г. Нур-Султан

егиМбАевА А. е.
учитель казахского языка и литературы, Школа лицей № 27, г. Нур-Султан

С недавних пор меня беспокоит будущее моего поколения: 
как сложится моя жизнь и жизнь моих друзей. Для нас, как для 
представителей поколения Z характерно поглощение информации 
в больших объемах. Она поступает из разных источников, но чаще 
всего из Интернета, где люди со всего мира делятся своим опытом, 
знаниями, наблюдениями. Именно из-за того, что хочется знать 
больше, чем написано на родном языке, молодые люди стремятся 
выучить ещё один, два или даже больше. Как это знание языков быть 
полезно в жизни? Давайте рассмотрим каждый вопрос отдельно

Какого человека можно назвать полиязычным? Это человек, 
который умеет говорить, думать, понимать, пользоваться чужим, 
неродным языком. Но то, что он полиязычен ещё не значит, что 
он высокообразован. Знание языков – это лишь первый шаг к 
получению знаний.  Я считаю, что цель изучения иностранных 
языков – это формирование личности, для которой иностранный 
язык необходим для общения в реальных жизненных ситуациях 
с представителями других культур. Мы живём в эпоху обширных 
межгосударственных отношений, экономических связей, с 
внешним миром, обмена научно-технической информацией. 
Исходя из вышесказанного, знание иностранных языков является 
основополагающим для развития этих направлений, а вместе с ним 
и человека. Но что значит знать иностранный язык? Мало грамотно 
говорить и писать, знать много слов, нужно изучать культурные 
особенности носителей языка и страны.

Полиязычие даёт возможность достичь высот в приобретении 
профессиональных умений и навыков. В современном мире 
знание языков является неотъемлемой частью профессиональной 
компетенции человека, увеличивает границы представления об 
окружающем мире, открывает перед ним двери в океан всестороннего 

развития. Владение несколькими языками позволяет специалисту 
получить доступ к ресурсам со всего земного шара, что в свою очередь 
повысит его конкурентоспособность и значимость для работодателя. 
Для того, чтобы изучение языка прошло по более легкому пути стоит 
начинать обучение со школьного возраста, когда человек лучше 
воспринимает информацию. Однако просто учить языки будет мало, 
по-настоящему полиязычным человек вырастет, когда некоторые 
предметы преподаются на языке, который он изучает. В Казахстане 
существует система принципов обучения в системе полиязычия: 
казахский язык – русский язык – английский язык;

– изучение языков идёт параллельно, языки не пересекаются, 
опорой является родной язык;

– обучение иностранному языку это обучение речевому 
мышлению, овладение новыми средствами выражения мыслей и 
миром изучаемого языка;

– развитие полиязыкового сознания личности;
– алгоритм развития речи; мысленная, устная, письменная.
Знание казахского, русского и иностранного языков – 

неотъемлемый компонент профессиональной личности. Это 
вызывает нужду в людях, владеющих несколькими языками на 
достаточно высоком уровне. Взяв всё это во внимание, можно 
более чётко сформулировать цель обучения нескольким языкам 
– формирование такого человека, который будет нуждаться в 
иностранном языке для повседневной жизни и коммуникации с 
другими, который сможет аргументированно выражать свои мысли 
и письменно, и устно, вести беседу, принимать участие в разговоре.

Одной из проблем, стоящих перед достижением полиязычия 
не только у отдельно взятых людей, а у всего населения, является 
то, что это очень длительный процесс, но он всё ещё очень нужен, 
особенно в современном мире. Полиязычие помогает сплотить 
общество, сохранить язык, а вместе с ним и культуру народа, 
который на нем говорит. Изучая иностранный язык, человек в какой-
то степени погружается в чужую культуру и, изучая её, проникается 
пониманием и уважением к этой культуре, что способствует 
развитию гуманизма и толерантности среди людей.

В нашей стране о полиязычии начали говорить ещё в 2004, и с 
тех пор эта идея только развивалась, что неудивительно, учитывая 
то, на сколько наша страна многонациональна. Первый президент 
говорил: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя 
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языками. Это: казахский язык государственный, русский язык — как 
язык межнационального общения и английский язык - язык успешной 
интеграции в глобальную экономику». Внедрение Казахстана в мировое 
сообщество напрямую зависит от принятия того факта, что успешен 
тот, кто владеет знаниями, которые можно получить лишь в том случае, 
если выйти за свои личные границы, выучив, например, новый язык, 
который в будущем поможет овладеть нужной информацией.

Изучение языков расширяет границы человеческого мышления. 
Как уже было сказано, овладевая новым языком, человек 
одновременно с этим погружается в чужую культуру, что приносит 
знания и вызывает к интерес к чему-то новому, что в свою очередь 
стимулирует человека ознакомиться с культурой чуть ближе.

ЛИТЕРАТУРА
1 Статья Г.Е. Канафиной для журнала «Вестник КазНПУ»
2 Статья М. Б. Бимухановой «Полиязычное образование – 

основа формирования поликультурной личности»
3 Доклад Шагигереева Б.Е. «Полиязычие как компонент 

профессионализма современного специалиста.»

КАТЕГОРИЯ РОДА ЗООНИМОВ В РУССКОМ, 
КАЗАХСКОМ, АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА

ШАриповА Д. р.
ученик 7 «Б» класса, 

Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления, г. Экибастуз 
АбильхАНовА в. К.

учитель русского языка и литературы, 
Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления, г. Экибастуз

КАбыКеНовА М. С.
учитель казахского языка и литературы, 

Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления, г. Экибастуз
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учитель английского языка, 
Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления, г. Экибастуз

Окружающая природа всегда была в центре внимания человека с 
древнейших времен, поэтому лексико-тематическая группа названий 
предметов и явлений окружающего мира начала формироваться 
вместе с появлением человека и в дальнейшем служили основой 

для формирования терминологической номенклатуры этих групп. 
Лексика живой природы: названия растений, птиц, рыб, насекомых, 
диких и домашних животных – всегда занимала значительное место 
в исследовании ученых-языковедов. Нас заинтересовал вопрос 
наименований животных по половому признаку не только в русском, 
казахском, но и в английском языках. 

В данной работе сделана попытка выявить сходства и различия 
наименований по половому признаку домашних и диких животных 
в русском, казахском и английском языках. Этот вопрос и определил 
цель нашего исследования: описание и сопоставление семантических 
и функциональных особенностей зоонимов русского, казахского и 
английского языков,  характеризующих различные аспекты человека 
и деятельность с учетом их этнокультурной специфики

Для достижения цели были поставлены следующие задачи, 
определившие этапы работы над проектом:

– выявить и описать слова-наименования животных по 
половому признаку;

– провести семантический анализ зоонимов в исследуемых 
языках;

– выделить из состава исследуемых языков пословицы, 
поговорки, фразеологизмы с компонентом-зоонимом;

– классифицировать зоонимы по степени сходства-различия в 
представлении языковой картины мира;

Методы исследования: описательный, сравнительно-
сопоставительный анализ, метод индукции и дедукции.

Актуальность темы исследования определяется потребностями 
изучения различных способов выражения культурных ценностей. 
Изучение зоонимов, активно участвующих в формировании 
языковой картины мира, может способствовать решению таких 
актуальных проблем, как соотношение языка и мышления, языка 
и культуры. Семантический анализ зоонимов и использование их 
в пословицах, поговорках и фразеологизмах русского, казахского и 
английского языков поможет приоткрыть нам некоторые стороны 
исторического развития народов, их национальной культуры, 
позволит глубже понять и сопоставить то, что было наиболее 
ценным для каждой из изучаемых нами культур.

Научная новизна заключается в сравнительно-сопоставительном 
анализе зоонимов и использование их в пословицах, поговорках 
и фразеологизмах русского, казахского и английского языков, 
отражающих особенности разных систем ценностей в разных 
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национальных сообществах, что связано со спецификой 
национального мышления данного этноса и сложившихся в нем 
культурно-языковых традиций.

Практическое применение. Включение знаний о животном 
мире в систему образных средств, характеризующих человека, 
– закономерный этап развития человеческого знания о себе как 
об особом объекте. Представляет интерес не только результат 
работы над проектом, но и сам процесс исследования. Материал 
исследования может использоваться на уроках русского языка и 
литературы, на спецкурсах, а также для всех, кто интересуется 
данным вопросом.

Для исследования нами были отобраны наименования только 
тех домашних и диких животных, представленных на территории 
проживания этносов - носителей русского, казахского и английского 
языков. Домашних животных – 10, диких – 12. 

Наблюдая за окружающей средой, народ создал удивительные 
памятники народной мудрости – пословицы, поговорки, 
фразеологизмы. Казахские пословицы и поговорки носят название 
мақал – мәтелдер, английские – рroverbs, sayings. Мы отобрали 
наиболее распространенные паремии с компонентом зооним, так 
как в них в большей степени отражается быт и миропонимание 
человека. Но и здесь мы анализировали с точки зрения проявления 
их к родовой и половой принадлежности.  

Было отобрано в русском языке 105 паремий,  в казахском 
языке – 104 и   в английском языке – 96, проведен соспоставительный 
анализ пословиц, поговорок и фразеологизмов в сравниваемых 
языках. 

Таблица 1 – Сравнительно-сопоставительная таблица зоонимов 
(домашние животные)

Общее наименование 
животного

Зооним мужского рода 
(для обозначения самца)

Зооним женского рода
 (для обозначения самки)

Русские Казах-
ские 

Англий-
ские

Русс-
кие 

Казах-
ские 

Англий-
ские

Русс-
кие 

Казах-
ские

Английс
кие

Собака ит Dog – 23
(100 %)

Пес - 4 
(14,8 
%) 

Ит – 23
(100 %) – – Сука 

– 0 -

Корова сиыр
Cow – 

14
(100 %)

Бык – 2 
(15,3%)

Сиыр – 14
(100 %) –

Корова 
– 11 
(84,6 
%)

–

Кошка мысық Cat – 13
(100 %)

Кот – 2 
(20%)

Мысық– 
13

(100 %)
–

Кошка 
– 8 

(80%)
–

Баран қой
Sheep 

– 5
(100 %)

Баран 
– 7 

(77,7%)

Қой –9
(100 %) –

Овца 
– 2 

(22,2%) 
–

Из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, 
категория рода вообще отсутствует в английских паремиях, в казахских 
отмечается только в зоонимах лошадь/ат, в русских, так как язык имеет 
категорию рода, это проявляется также в паремиях. Зооним мужского 
рода конь отмечается в 18 фразеологических единицах (дареному коню 
в зубы не смотрят, не в коня овес и др.), женского рода кобыла – только 
один раз (баба с возу – кобыле легче) [1].

В традиционной культуре казахов лошадь является самым 
почитаемым животным и близким другом кочевника, в отношении 
жылқы соблюдали почтительное отношение как к верховому коню.  
У земледельческих же народов: русских и англичан лошадь не только 
верховая, но и работница. Так как для верховой езды, военного дела 
и сельскохозяйственного труда важны сила, выносливость, а эти 
качества связаны с мужчинами. Из этого мы можем сделать вывод, 
что в русском языке слово конь мужского рода, из 21 пословицы о 
лошадях только в трех (14,2 %) употребляется слово женского рода 
лошадь, и одно слово кобыла (4,7 %). Интересно, что эти паремии 
выражают отрицательные человеческие качества: пренебрежение, 
осуждение, порицание – хорошая лошадь, но ест жухлую траву; 
недоверие, осторожность – темная лошадка;  

Еще один распространенный зооним – это собака – 85 % 
паремий употребляются с этим словом женского рода, однако это 
слово является также и общим наименованием этого вида животных, 
поэтому нельзя утверждать, что этот зооним обозначает самку, 
напротив,  по смысловой нагрузке больше отражает мужские качества, 
нежели женские – собака – лучший друг человека, собака лает – 
караван идет, и т.д. Компонент корова также многочислен в сравнении 
с зоонимом мужского рода бык (2–15,3 %) быку лоб расшибет и взять 
быка за рога. Это доказывает хозяйственное значение коровы, ее роль 
в домашнем укладе народа. Также малопродуктивны в паремиях 
парные по роду зоонимы кошка/кот, баран/овца [2].

Сравнительно-сопоставительная таблица зоонимов (дикие 
животные)
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Таблица  2

Общее наименование животного Зооним мужского рода 
(для обозначения самца)

Зооним женского рода 
(для обозначения самки)

Русские Казах-
ские

Англий-
ские Русс-кие Казах-

ские
Англй-

ские
Русс-
кие 

Казах-
ские

Английс
кие

Волк
Қасқыр 

– 15
(100 %)

Wolf – 
13

(100 %)

Волк – 
15 (100 

%)
- – – – –

Лиса Түлкі – 5
(100 %)

Fox – 3
(100 %) – – –

Лиса 
– 6 

(100 
%)

– –

Заяц Қоян – 3
(100 %)

Hare – 2
(100 %)

Заяц – 3 
(100 %) – – – – –

Из анализа таблицы по диким животным, видно, что в казахском 
и английском языках наблюдаются только общие наименования 
животных, в русском же, зоонимы – слова мужского рода волк и заяц, 
можно сказать, употребляются или в значении общего наименования 
вида животного, или в прямом мужском роде, а зооним лисица – в 
женском роде. Таким образом, категория рода в зоонимах диких 
животных в паремических конструкциях непродуктивна, что указывает 
на незначительное влияние этих животных в быте и жизни народов. 

Осылайша, қазақ тіліндегі зоонимдермен мақал-мәтелдерді 
талдау қоғамдық санада көрініс табатын және мәдениеттің әртүрлі 
формаларында – салт-дәстүрлерде көрініс табатын қазақ өзіндік 
санасының стереотиптерінде көрінетін ұлттық-мәдени ерекшеліктің 
болуын көрсетеді.

Қазақ тілінде жалпы зоонимдерді мақал-мәтелдер, 
фразелогиялық тіркестерде қолдану барысында жалпы атаулар 
қолданыс табады. Тек жылқы малында ұршағы атаулар кездеседі. 
Біздің жинақтаған сөздікте «бие»-ұрғашы атауына 26 жалпы 
жинақталған мақал-мәтелден: бие – 3 (13 % ), айғыр – 3(13 %),жалпы 
жылқы атау 16 (74 %) ретінде қолданыс табады. Менің ойымша бие 
ол көбінде уақытқа байланысты қолданылған, себебі биені әр сағат 
сайынсауын уақыты болып отырған. Ал айғыр ол үйірде біреу ғана 
болуы мүмкін,бірақ ол үйірді өзімен айдап әкетіп отырады екен. 
Төрт түлік малдың ішінде қара малға байланыста мақал-мәтелдер 
аз емес. Оның ішінде бір ерекшелігі тек сиыр атауы қолданылады. 
Сиыр –халықтың тұрмыс-тіршілігінде ерекше орын алған, сауса 
сүті, жесе еті, кисе киімі дегендей, сол себепті сиыр атуы қолданылу 
мүмкін. Ал қалған ит,  мысық, қой, қасқыр, қоян, түлкі атауларының 
барлық 100 % жалпы атауында қолданылады [3].

Осыған байланысты малдың еркектік және ұрғашы атаулары 
болғанымен көбінде жалпы атауларын жиі қолданған. Оның ақты 
түсіндіру қиын. Мүмкін болса жалпы атауы түсінікті болсын деген 
оймен болар. Еінші жағынан алып қарасақ мақал-мәтелдер ерте 
заманда қалыптасқан ауыз әдебиеті ол кезде тек жалпы атау болуы 
мүмкін деген қағиданы да айтуға болады. Қалай болса да бізге 
жеткен асыл мұра ол болашақ ұрпақтың тәрбиесіне мол үлесін 
қосады деген ойдамын.

This research allowed us to identify a number of animals that are 
involved in the language picture of the world of English society, and to 
determine the category of the genus and what qualities and character traits 
of a person relate to a particular animal. In English Proverbs it is clear that 
the zoonyms «dog», «cat», «horse», «cow», «sheep» are the most popular 
.This is due to the fact that these animals were tamed first and were 
constantly near people. Wild animals such as «wolf», «hare» and «fox» 
were also considered. A total of  95 proverbs, sayings, and phraseological 
units in English were reviewed. Of these, dogs – 23, cats – 13,  
horses –23, cows – 14, sheep – 5, wolf – 13, hares – 2 and foxes – 3.  
Then we have come to the conclusion that the zoonym «dog» is the leader 
of proverbs about animals  in English.

The image of a dog is associated with a hidden threat. «Bewareof a 
silent dog and still water», «Dumb dogs are dangerous», one of the main 
signs of this pet – the ability to bark – is also clearly reflected in English 
Proverbs. «The dog barks, but the caravan goes on», «One barking dog 
sets the whole street a barking» [4].

«Cat» is a symbol of witchcraft, vitality, and cunning. «The cat shuts 
her eyes while it steals cream», «When the cat’s away, the mice will play». 
Another pet,«the horse», is also associated with a significant number 
of English Proverbs and sayings. Note that the horse was used both in 
agriculture and as a vehicle away from home, as well as for hunting. «Look 
not a gift horse in the mouth», «A horse stumbles that has four legs», «Don’t 
change horses in midstream». «Sheep» is a symbol of timidity, meekness, 
meekness, stupidity, defenselessness. Sheep means disorganized, chaotic. 
«To follow like sheep», «A lazy sheep thinks its wool heavy».

As we know, in English, gender is not a grammatical category, i.e. 
the sentence does not contain any grammatical combinations between 
words and changes in their forms related to the gender category, gender 
in English is a lexical category.

All zoonyms in the listed proverbs, sayings, and phraseological units 
are used in the neuter gender. This proves once again that the category of 
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gender is not an important aspect for transmitting meaning, as it reflects 
the worldview and mentality of the English.

В ходе проведения данного исследования удалось 
выявить определённые закономерности обозначения половой 
принадлежности животных, характерные для русского, казахского 
и английского языков.

Прежде всего, необходимо отметить, что в русском языке, 
имеющем грамматическую категорию рода, общий для всех 
представителей вида (рода) зооним мужского/женского рода 
может иметь и узкое значение «самец/самка данного животного». 
Например, в русском языке слово рысь обозначает не только 
любого зверя вида «рысь», но и самку данного вида или рода. Такая 
возможность отсутствует в казахском и английском языках, так как 
в них грамматической категории рода нет [5].

Как правило, названия животных вообще и названия 
самцов и самок животных в частности являются однокоренными 
словами. Однако в ряде случаев они могут быть образованы 
от совершенно разных корней. Например, в наименованиях 
животных, которых мы анализировали при проведении данного 
исследования, имеются образованные от разных корней названия 
особей мужского/женского пола таких животных как курица 
(в русском: петух – курица, казахском мекиен – әтеш, қораз,в 
английском соответственно: cock – hen и т.п.  

Можно предположить, что наличие в языке таких разнокоренных 
зоонимов связано с особой ролью называемых ими животных в жизни 
(в частности, в хозяйственной деятельности) человека, придавшей для 
последнего важность точному указанию на пол обладателя названия.

Мы пришли к выводу, что во всех рассмотренных языках 
имеются специальные слова для обозначения самцов и самок, 
способы образования зоонимов в семантическом плане в основном 
сходны между собой. 

При этом по количеству понятий, слов, связанных с природой 
и ее явлениями, можно судить об их значимости в жизни 
определенного языкового коллектива. Номенклатура животных 
является одной из существенных составляющих для лексики 
любого языка, потому что жизнь любого народа на протяжении 
веков всегда связана с окружающим животным миром. Человек 
никогда не обходился без животных, с древних времен они живут 
в тесном взаимодействии друг с другом. Результаты проведенного 
исследования по использованию зоонимов позволили дать образную 
и более яркую национальную картину определенного этноса. 

Мы отметили много совпадений в метких образных выражениях 
– паремиях, созданных многовековым жизненным укладом народа. 
Это,  наверное, объясняется тем, что образ жизни людей во многом 
одинаков, и связан он со схожим ведением хозяйства и бытом. Подводя 
итог выше сказанному, следует отметить, что паремии рассмотренных 
нами языков содержат в своей семантике национально- культурный 
компонент, помогают глубже изучить культуру, историю, нравы и 
обычаи русского, казахского и английского народов. Мир народной 
мудрости и яркой фантазии полон неожиданностей и неразгаданных 
тайн, которые нам еще предстоит разгадать.
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6.12 Саясаттану ғылымының өзекті мәселелері
6.12 Актуальные проблемы политологии

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
КАЗАХСТАНА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

КуДАйбергеНов Т. 
ученик 7 класса, Кенжекольская СОШ, г. Павлодар 

СулеКеев Д. К.
учитель истории, Кенжекольская СОШ, г. Павлодар

O вoзрастании социальнoй активнoсти, пoявлении возмoжности 
улучшения политикo-идейнoго сoстoяния среди казахскoгo нарoда 
академик Салык Зиманович Зиманов пишет следующее: «С тoчки 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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зрения внешней ситуации в начале XX века на территoриях, 
нахoдящихся за Россией. Среди них в тoгдашнем Казахстане, 
зарoдился oчень пoдхoдящий мoмент для пoявления нациoнальнoгo 
самoсoзнания и развития нациoнальнo-oсвoбoдительнoгo движения. 
Найдя свoих стoрoнников и прoдолжателей, распрoстранилась 
на oкраины Рoссии идеалы гуманизма и свoбоды, бoрьбы прoтив 
тирании и давления, равенства и единства нарoдов» [1]. В качестве 
истoрического фактoра характеризуется наличие предпoсылок 
для пoявления в начале XX века нациoнально-демoкратической 
нoваторской идеи. К их начинателям мoжно oтнести сoциальную 
активность и пoлитико-oбщественные взгляды казахскoй мoлодежи, 
кoторая oбучалась в высших учебных заведениях крупных гoродов 
Российской империи в 80–90 гoды 19 века. Казахская мoлодежь, 
думавшая o свoбоде и независимости, будущем казахскoго нарoда, 
начиная сo студенческих лет известная своей oбщественно-
пoлитической активнoстью, стремилась сoздать oбщественные 
oрганизации, oбъединяющие мoлодежь в их целях и начинаниях. 
На сoвершенствовании пoлитических убеждений казахскoй 
мoлодежи пoвлияли пoлитические сoбытия, прoисходившие 
в Санкт-Петербурге в 80–90 гoды XIX века. Б. Сырганoв, М. 
Сердалин, Б. Каратаев, А. Темирoв и учившийся дo них на 
факультете вoстоковедения Б. Кулманoв oрганизовали кружoк 
«Земляки». Oни, пoмимо тoго, чтo oказывали финансoвую пoмощь 
студентам, вхoдившим в кружoк, oбеспечивали лекарствами в 
случае болезни, на свoих сoбраниях тайнo читали и oбсуждали 
прoкламации ревoлюционного сoдержания, делились мнениями 
o бoрьбе прoтив неравенства и несправедливoсти, o прoблемах 
претвoрения в жизнь в казахскoй степи культурнo-прoсветительских 
мерoприятий. Усиление кoлониального гнета в Рoссийской империи, 
вoзрастание oсвободительной бoрьбы прoтив нациoнального 
гнета иных нарoдов, гoсподство великoдержавного русскoго 
нациoнализма, зарoдило недoвольство вoшедших в свoе время 
в Рoссийскую империю нарoдов Кавказа, Пoльши, Финляндии, 
Центральной Азии, привелo к давлению сo стoроны царскoго 
правительства. Нациoнальная буржуазия, стараясь в этo время 
удержать свoе влияние на хoд нациoнально-oсвободительного 
движения в региoнах, берет направление на создание нациoнальных 
oрганизаций. Дoказательством этoму является сoздание на 
Украине в 1902 гoду «Украинскoй народнoй партии», в Армении 
«Дашнакцутюн», в Грузии «Сакартвелo», в Азербайджане 

«Муссабатисте», в Татарстане «Бирик» в Финляндии «Активисты», 
в Пoльше партия «Народные демократы», у евреев oрганизации 
«Бунд». В эти гoды среди казахскoй мoлодежи станoвится 
известным свoей oбщественно-пoлитической активнoстью, 
связаннoй с демoкратическими изменениями Халель Дoсмухамедов, 
Алихан Букейханoв, Мухамеджан Тынышпаев, Сейткали Мендешев. 
4 марта 1906 гoда Царскoе правительствo принялo временнoе 
правилo o регистрации в Министерствo Юстиции oбщественных 
oрганизаций, чтo далo вoзможность губернской oрганизации 
стрoго кoнтролировать каждую oбщественную oрганизацию [3].  
На демoкратические вoзрождения в казахской степи и прoбуждение 
нациoнального сoзнания в начале XX века пoвлияло тo, чтo 
нациoнальная интеллигенция взяла в свoи руки печать, что 
сталo причинoй распрoстранения культурнo-прoсветительской 
деятельнoсти среди нарoдов, ширoко oхватываются идеи oб 
oбъединение интеллигенции, казахскoй мoлодежи, чтoбы 
oказать пoмощь нуждающимся студентам [2]. Осoбую рoль в 
фoрмировании в начале 20 века казахскoй интеллигенции сыграл 
город Oмск. Казахские нациoнально-демoкратические движения 
мoлодежи в начале 20 века перед нациoнально-oсвободительным 
движением 1916 года пoлучило широкий размах. В этo время 
среди oрганизаторов мoлодежного движения были М. Есбoлов, 
А. Кисыкoв, Ш. Бекмухамедoв, М. Шoтаев, н. Турекулoв,  
М. Сейдалин, Х. Бекетаев, Ш. Кoжаламов, А. Кенжин, Б. Сулеев, 
и другие. Казахская мoлодежь пoд рукoводством нациoнальной 
интеллигенции сумела прoвести всю oрганизационную рабoту для 
рабочих на фрoнте. Oни выразили свoи желания для тoго, чтoбы 
эти люди мoгли быстрo приспoсобиться к нoвой среде, защите сo 
стoроны гoсударства, пoкровительство сo стoроны oбщественных 
oрганизаций. Казахские мужчины, взятые на вoенные рабoты, 
стали грамoтными и с пoниманием oтносились к великoму делу 
нациoнальной мoлодежи, пoсвятившие все свoи силы казахскoму 
нарoду. Исследователь истории движения «Алаш» К. Нурпеисoв 
в свoем труде говорил: «Пoсле пoбеды февральскoй ревoлюции 
в дватцати гoродах и населенных пунктах Казахстана пoявились 
казахские мoлодежные oрганизации, oбъединившие учащихся, 
аульных учителей. Мнoгие из них были сoзданы веснoй и летoм 1917 
гoда. Среди них были oрганизации «Единствo» и «Демoкратический 
Сoюз учащейся мoлодежи». Сoзданные в Oмске «Жас Қазақ», в 
Акмoле «Жас Жірек», oбъеденившее казахскую мoлодежь Спасскoго 
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завoда, «Ревoлюционный Сoюз казахскoй мoлодежи» oрганизованный 
Турар Рыскулoвым в Мерке Аулиеатинскoго уезда и т. д. Также в 
Семипалатинске была сoздана организация «Жанар», в Кызылжаре 
– «Талап», утoчняет, чтo эти oрганизации в oсновном в свoем начале 
ставили агитациoнные задачи, раздачу газет и журналoв среди 
казахских рабочих, пoмогали в ликвидации безграмотности среди 
нарoдов, вели агитацию за равенствo женщин. Демoкртические 
вoзраждения привеиа к сoзданию мoлодежных oрганизации вo всех 
региoнах. Таким oбразом, в этoт периoд казахская мoлодежь, ставшая 
oпорой нациoнальной интеллигенции в бoрьбе за независимoсть 
рoдного нарoда превратилась в сoциальную и пoлитическую силу. 
В этoй связи мoлодежь участвовала в мерoприятиях, направленных  
на сoздание Казахских кoмитетов в деле oрганизации управления, 
внедрения руководство Земства, oрганизации выбoров в Курылтай. 
Kaзахское нациoнально-демoкратическое движение мoлодежи 
ширoко распрoстранилась в казахскoй степи [4].

В 1919–1920 гoды вo всех региoнах Казахстана начали 
сoздаваться Сoюзные кoммунистические съезды мoлодежи. 13 июля 
1921 года в Oренбурге был открыт Первый съезд кoммунистического 
Сoюза мoлодежи. Съезд призывал кoмсомольцев стать верными 
пoмощниками в вoстановлении нарoдного хoзяйства, в вoспитании 
мoлодежи в духе кoммунизма. Также тoгда придавалoсь бoльшое 
значение вхoждение в ряды кoмсомола все бoльшей молодежи. 
Имена таких молодых людей как Т. Муратбаев, А. Oразбаева, 
С. Есoва известны как oрганизаторы кoмсомольского движения 
в Казахстане и вечнo остануться в памяти нарoда. Хoтя в начале 
20 века нациoнально-демoкратические движение мoлодежи 
пoдверглось критике, при Сoветской власти oно нашлo идейнoе 
прoдолжение, казахская мoлодежь была прoтив тoталитарного стрoя 
и стaралось вести бoрьбу oбъеденившись. 

На сoвремeнном этапe в Казахстане сфoрмировались нoвые 
пoлитические мoлодежные oрганизации. Такие например 
как мoлодежное движение «Кахар», мoлодежная лига партии 
«Алға», Сoюз Патриoтической мoлодежи Казахстана, Обществo 
мoлодежных прoфессионалов Казахстана, Мoлодежное движение 
«Абырoй», Общественнoе oбъединение «Гражданская oборона», 
Движение коммунистoв Казахстана (ДКК), также Мoлодежное 
крылo «Жас Oтан» при  Нарoдно-Демoкратической партии «Нур 
Oтан». Истoрия нашегo Мoлодежного крыла теснo связана с 
деятельнoстью партии «Нур Отан». Дo 2008 гoда Молодёжнoе 

крылo участвовалo в реализации прoектов пoд началoм партии. 
К этoму времени oрганизация не имела самoстоятельного 
юридического лица. 17 января 2008 гoда прoшло расширеннoе 
заседание Пoлитического сoвета партии «Нур Отан». Первый 
съезд «Жас Oтана» прoшёл 14 мая тoго же гoда в столице нашей 
Родины. В свoём выступлении на съезде Первый Президент РК  
Н. А. Назарбаев поставил перед oрганизацией ряд первoочередных 
задач. Н. А. Назарбаев призвал сoздать все неoбходимые услoвия, при 
кoторых каждый мoлодой гражданин Казахстана смoг бы реализoвать 
свoй потенциал, стать самoдостаточной и конкурентoспособной 
личностью. Oн также oпределил рoль «Жас Oтана» в реализации 
гoсударственной мoлодёжной политики [5]. Таким oбразом, мoжно 
увидеть, как казахскoе нациoнально-демoкратическое движение 
начала 20 века нoсило свoе идейнoе, истoрическое прoдолжение. 
Казахская мoлодежь из-за властнoй политики Сoветсткой власти, 
направленнoй на казахский нарoд, давление тoталитарной системы, 
выразив недoвольство против органoв власти, смoгли пoказать 
oбразец героизма и решительной вoли. 

ЛИТЕРАТУРА
1 Бейсембиев К. Прогрессивно-демократическая и марксисткая 

мысль в Казахстане в начале 20 века. - Алма-Ата:  Наука, 1965.-192 с. 
2 Пахмурный П.М., Григорьев В.К. Большевики Казахстана в 

революции 1905-1907 г.г.- Алма-Ата: Казахстан, 1976.-182 с. 
3 Сулейменов Б.С. Революционное движение в Казахстане в  

1905-1907гг. - Алма-Ата: Наука, 1977. - 256с. 
4 Карагусов Ж. Казахская советская интеллигенция, рожденная 
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6.13 «Болашаққа бағдар – Рухани жаңғыру» баяндама  

және «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы
6.13 Программа «Рухани жаңғыру – взгляд в будущее»  

и статья «Семь граней Великой степи»

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ КӨКПАР 
ҰЛТТЫҚ АТ СПОРТЫ ОЙЫНДАРЫНЫң 
БҮГІНІ ЖӘНЕ ОНЫ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

aлиН А.
7 «Б» сынып оқушысы, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ. 

КульМАгАНбеТовА  р. А.
педагог-зерттеуші, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ. 

Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласы бойынша 
атқа міну мәдениетінің қазақ даласынан басталғанын білеміз. Міне 
ғылыми мақалада осы құндылықтарды дәріптеу, паш ету, күнделікті 
өмірде қолдану бағыт да кіріктірілген. Aтқа міну мәдениеті қазақ 
даласынан бастау алғанын әлем мойындап отыр. Осы тұрғыда алсақ 
зерттеу барысында жылқы малының қазақ халқы үшін азық пен көлік 
ғана емес, ұлттық рухымызды көтеретін құндылқтардың бірі екені, 
оны дамтыту бағытында атқарылатын жұмыстар нақты жүйеленген. 
Жалпы көкпар қазақ халқының ұлттық ойыны, оған кез келген атты 
қолдануға болмайды, ал көкпарға салатын аттардың бабы келіскен 
болу қажет. Қазіргі уақытта осы бағыттағы үрдіс кенжелеп қалған. 
Осы олқылықтың орнын зерттеу арқылы біршама шешуге тырыстым. 
Kөкпарға пайдаланатын аттардың жасы, оның жүрісіндегі ерекшелігі, 
қандай азықты корек ету керектігі, қанша уақыт табында, қанша 
уақыт қолда болу керектігін бірқатар деректер мен физиологиялық 
заңдылықты негізге алдым. Көкпарға пайдаланатын аттарды жылқы 
үйіріне қарап тұрып айыра білетін қазақтың байырғы атбегілік 
қасиеттерінің ең қажеттісін, қазір қолдануға жарайтынын нақтыладым. 
Сыртынан қарағанда көзге шалынатын жылқы қасиеттерін тізбектеп 
келтірілген. Ең маңыздысы қазақ әдебиетіндегі көкпар аттарына 
қатысты қасиеттерді кіріктіре отырып, қазірі кезде қаншалықты 
қолануға ыңғайлы деген тұжырымды да талдап көрсетілді. Қазіргі 
кезде елімізде көкпар аттарын іріктеуге қажетті негізгі ресурстарға 
шолу жасалды. Мысалы, жер жадысы, ауа-райы, соңғы технологиялар, 
ветеринарлық бағыты, ат ұстайтын жер, азық-түлік т.б. Қай өлкенің 
аттарын қалай таңдау керектігіне тоқталдым [1, 114 б.].

Қазақ жылқысының тарихы және ұлттық құндылықтарының 
бірі – жылқы малы. Қазақ жері мен елі – көне жылқының отаны. 
Қазіргі зерттеулер осыдан 6 мың жылдар шамасы бұрын Қазақстан 
территориясында тұрған көшпенді тайпалар әлемде алғаш рет 
жылқыны қолға үйретіп, мініске, күш-көлікке пайдаланғанын, етін 
жеп, сүтін сусын еткенін дәлелдеп отыр. Қазақ халқы жылқы түлігін 
баға да білген,бағалай да білген халық. Ел аузындағы «жүзден жүйрік 
– мыңнан тұлпар»–деген нақыл сөз,бұл жылқыны өсіре білгендік пен 
оны баптап бәйгеге қоса білгендіктің философиялық түйіні. Халқымыз 
жылқыны құндылығы мен қадір-қасиетіне қарай түрлендіре атағанына 
қарасақ-жүйрік те, сәйгүлік те, тұлпар да, дүлдүл де, тарлан да, тіптен 
қазанат та ешқайдан келмеген. Қолда өсірілетін жылқының ішінен 
таңдалынып жәнe бапталып шығатыны белгілі. Қазақ халқы жергілікті 
өз қазақы жылқысын баптап ат бәйгесіне қосқан. Соңғы кездері асыл 
тұқымды таза қанды мініс (ағылшын), араб, ахалтеке және жартылай 
қанды будан жылқыларын бәйгеге қосуда. Сөйтіп ат спорты мен оның 
ұлттық сайысында үлкен жетістіктерге жетіп жүр.

Жаппай көкпар мен спорттық көкпардың айырмашылығы, 
жаппай көкпар тартыста серкенің салмағы нақты белгіленбейді. 
Теке тарта ма, тана тарта ма, өздері шешеді. Сосын жүз ат шаба 
ма, мың ат шаба ма – шектеу қойылмайды. Ал, спорттық көкпар 
белгілі ережеге сүйенеді. 

Сурет 1 – Айбын Уахитов көкпаршы. «Ақкөл-Жайылма» көкпар 
құрама командасының үздік шабуылшысы

 
Көкпаршыларды ұйымдастырып, Павлодар өңірінде өтіліп 

жүрген ұлттық ат спорты жарыстарының, өскелең ұрпаққа 
беретін өнегесі көп.  Об лыстағы негізінен көкпаршы жігіттеріміз 
Екібастұздың Ақкөл ауылында, Баянауылда, Май ауданында, 
Aқсуда тұрады. Екібастұздың Ақкөл ауылының «Пырақ», Жайылма 
ауылының «Көкбөрі» және Май ауданының «Саты» командалары 
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жүлделі орындардан көрініп келеді. Kөкпаршылардың айтуларынша, 
«Пырақтың» капитаны Дәурен Жандарбеков, Оразалы Шөпшин 
бастаған Еркебұлан Егінбаев, Мереке Смағұлов, Ер ға нат Қадыров, 
Айбын Уахитов, Нұрбол Жақ сы бектер үшін көкпар ойын ғана 
емес, өмір сүру салтына айналған. Aуылдарда ат баптап, көкпар 
тартуға құмар жастар көбейіп келе жатқаны, әрине, қуантады. 
Ал көкпарға құмартқан ұлттық ойынымызға қолдау көрсеткен 
жастардың бастамасы нұр үстіне нұр. Бүгінде Жайылма ауылы 
Көкпар құрама командасында жастар белсене қатысуда. Олар: 
Уахит Балғын, Ерғали Мирас, Құбайдолла Нұрдәулет, Қайыржан 
Нұрғанат, Егінбаев Абдурахман, Наурызбай Кенесары, Қайратов 
Олжас, Хасен Хақназар, Абылай Айбын, Айлыбаев Қайырбай, 
Қайратов Тілеужан [2, 54 б.].

Сурет 2 – Айбын Уахитов Екібастұз құрама командасының 
көкпаршысы

    
 Екібастұз қаласы «Kөкпар» ұлттық ат спорты жарыстарында 

Облыстан 6 дүркін чемпион атанды. 2013 жылы «Жасөспірімдер 
арасындағы ҚР чемпионатында Қола жүлде иеленді. Осы команда 
ішінде «Ел чемпионатында» «Қыз қуу», «Aударыспақ» ұлттық 
ат спорты түрлерінен Жеңімпаз болып, Спорт шебері, Спорт 
шеберіне үміткер атағын алғандар да бар. Уахитов Айбын Aлматы 
«Ересектер арасында» ІІ орын, Петропавл «Жастар арасында» ІІІ 
орын, Жақсыбек Нұрбол Түркістан «Қыз қуу» І орын, Мусралинов 
Қанағат Түркістан «Аударыспақ» қола жүлде иегері. Бүгінгі күні 
көкпарға арналған ат дайындау ғылыми негізделген әдістемесінсіз 

жүргізіледі және бұл деңгей білімділікпен емес, әуесқойлықпен 
емес, жаттықтырушылық дәрежесі көзге анықталады [3, 45 б.].

Сурет 3 – Ақкөл-Жайылма көкпар командасы
Екібастұз қаласының намысын қорғайтын «Aқкөл-Жайылма» 

көкпар командасы ересектер арасында 
Облыстың 6 дүркін чемпионы атанды

Бұл мәселені жақын арада шешу керек екені анық, себебі 
көкпар жалпы бірқатар елдерде жаппай даму үстінде, ал жарыс 
кезінде көптеген жылқылар дайын емес, жарақат алып, түрлі 
дәрежедегі жарақат алады. 

Қазақ ұлттық спорт ойындары және олардың жастардың 
әскери-патриоттық дене тәрбиесіндегі рөлі Aтам заманда қолға 
үйретіліп, адамзат баласының қажетіне жаратқан жылқы түлігі 
көшпенділердің ең қасиетті, ең қадірлі малы. Kөшпенділерді жылқы 
малынсыз елестету мүмкін емес. Сондықтан да көшпенділер мен 
жылқы түлігі егіз ұғымдай қосарланып айтылған. Тіпті көшпенділер 
қауымын «аттылар әулеті» деп те бекерден бекер айта салмаса 
керек. Өйткені, ұланғайыр даланың, ұлан байтақ өлкенің ұлы 
тұрғындарының тыныс-тіршілігі, өмір-салты, өнер-білімі, әдет-
ғұрпы, салт-санасы, салтанаты, бір сөзбен айтқанда бүкіл мәдениеті 
жылқы түлігімен тығыз байланысып жатады.

Павлодар облысындағы көкпар аттарының стандартты 
жағдайын жасау. Қазақстан халқының атжарыстарға деген 
қызығушылығы ерекше. Aлайда дәл осы күнге дейін осы рухани 
қажеттілікті ұйымдастыру жағы орташа деңгейде . Оның үстіне ат 
спорты индустриясы деңгейіне жетпеді.
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Сурет 4 – Екібастұз қаласындағы ұлттық ат спорты 
шеберімен өткізілген сұхбат

Павлодар өңірінде бірнеше ипподромдар мен жаттығу 
орталықтары салынуы тиіс. Олар жекешелендірілмеуі 
тиіс, әйтпесе, спорттық жылқы шаруашылығының басты мәні 
– ипподромдардың атжарыс ұйымдастырушылары үшін де, 
қатысушылары, сондай-ақ жанкүйерлер үшін де қолжетімділігі 
мүмкін болмайды. Ірі өңірлік аудандарда (Ақсу, Екібастұз, Май 
ауданы, Баянауыл) аясында екі-үш ипподром салуға қаражатты тек 
мемлекекеттің бөлуге шамасы бар [5, 198 б.]. Сондықтан мемлекет 
салықтық базаны, жұмыс орындарының санын, экономикаға 
құйылатын инвестицияның артуына мүдделі.

Сурет 5 – «Ақкөл-Жайылма» көкпар құрама командасының 
«Көкбөрі» жеткіншек құрама командасының шабуылшылары 

Уахит Балғын, Ерғали Мирас, Құбайдолла Нұрдәулет, Қайыржан 
Нұрғанат, Егінбаев Абдурахман, Наурызбай Кенесары, Қайратов 

Олжас, Хасен Хақназар, Абылай Айбын 

Сүйініштісі сол, елімізде көкпар десе ішкен асын жерге қоятын 
азаматтар аз емес. Бірінші, халқымыздың көкпар сүйер қауымның 
90 пайызы ауылда тұрады. Ауылда «Fitness». «Spa» орталықтары, 
бассейн, гимнастика, аэробика жоқ. Онда көкпар ұлттық ат 
спорты, бәйге, күрес, жекпе-жектер бар. Мәселе, осы ойындарды 
ауыл халқының қажеттілігіне жаратуда болып отыр. Ол үшін елді 
мекендерде стадиондар, атшабарлар, көкпар, жекпе-жек, күрес 
алаңдарын салу қажет. Оған біздің ел ағалары көңіл бөлуі қажет деп 
ойлаймын. Ұлттық спорт агенттігін ашу керек. Біздің барлық ұлттық 
ойындарымыз, оның ішінде, көкпар төрт түліктің төресі – жылқы 
жануарымен байланысты.  Сондықтан да, жылқыға деген көзқарасты 
түбегейлі өзгерту керек. Қазақстанда жылқы шаруашылығын 
дамытуға арналған арнаулы бағдарлама қабылданғаны жөн. Бұл 
жерде, ең бастысы, Қазанатты түлету керек. Өйткені, қазанат – 
қазақтың қазынасы, халқымыздың қорғаны, айбыны, заманында ел 
қорғаған батырларымыздың сенімді серігі, қолғанаты болған. Біз 
Қазанатты түлетсек, бүкіл әлемді өзімізге қаратар едік [6, 275 б.].

Қорыта келе мектебімізді алдағы уақытта «Ұлы даланың 
жеті қыры» Атқа міну мәдениеті жобасы негізінде 5–8 сыныптарға 
арналған «Жылқытану» факультатив бағдарламасы аясында 
сабақтар өтіледі. Кездесулер: І. Уахитов Айбын Талғатұлы 
Екібастұздағы «Қ. Р. Спорт шебері» бүгінгі таңда Екібастұз қаласы 
әкімдігінің «Ауыл шаруашылық бөлімі» маманы. ІІ. Каримов Қуат 
Уахитұлы Ұлттық ат спорты ойындарының жаттықтырушысы. 
Жоспар негізінде Жылқы жануарының І. Тарихи, биологиялық, 
әдеби шығармалардағы, спорттық ойындардағы және рухани 
мәдениеттегі құндылықтарын зерттеу жұмыстарын жалғастыру 
барысында кездесулер ұйымдастыру ІІ. Мектеп бағдарламасына 
арнайы факультатив сабақ енгізу (34 сағаттан құралған, соның 
ішінде 27 сағат теория, 2 сағат, тәжірибе, 5 сағат кездесу).
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ҚАЗАҚТЫң ҚАСИЕТТІ ДАСТАРҚАНЫ

безДеТКо К.
8 «А» сынып оқушысы, № 26 ЖОББМ, Павлодар қ. 

хАлиКовА А.
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, № 26 ЖОББМ, Павлодар қ. 

Баяндамамның тақырыбы: «Қазақтың қасиетті дастарқаны». 
Бұл тақырыпты таңдау себебім қазақтың дастарханы өзінің қадір 
қасиетімен ерекше, көптеген тәрбиелік мағынаға ие. Өйткені қазақ 
халқы – асты өте жоғары бағалап, құрметтей білген халық.

Адамзаттың санасында  мәңгі жатталып қалған «Ас – адамның 
арқауы» деген  қағида осындай терең ұгымның өзгеріссіз түсінігі 
болып табылады. Қазақ халқы өз тұрмыс-тіршілігінде тамақтың орнын 
өмірдегі қажетті құндылықтардың бәрінен де жоғары есептеген. 
Осыған байланысты «астан үлкен емессің, астан ауыз тиіңіз» 
немесе «арпа, бидай ас екен, алтын, күміс тас екен», «асты қорлама, 
құстырар...» деген ескертпелер мен мақал-мәтелдер де осының айғағы. 
Қашан айтылса да,  қай заманда айтса да халық асты құрметтеу мен 
бағалаудың жолын да, жөн-жобасын да, оны дәмді етіп әзірлеудің де 
көзін, кезін, ретін таба білген. Ел мен елді достастыру да, құрметтеу 
де, адамдар өздерінің мырзалық, мәрттік үлгілі, өнегелі қасиеттері 
мен артықшылықтарын білдіру де, ел дәулеті мен қарым-қатынысын, 
түсінігін танытуды да, қазақтың кең дастарқаны арқылы яғни ас, 
қонақасы арқылы көрсете білген. Осы ретте тұжырымды сөз айтып, 
дәмді тағам берумен бірге оның таза, бүтін ыдыстарына дейін ерекше 
назар аударған. Кетік ыдысты дастарханға қою – келген қонақты 
қадірлемеу. Сырттан келген кісілер де елде осы қонақасы  берудің 
жолы мен жөні арқылы сынап, әділ бағасын беріп отырған. Ендеше 
ұлт мәдениетінде тамақ, дәм татыру - экономикалық, дипломатикалық 
және тәлім-тәрбиелік қызмет атқарған.  Бұл істе әрине, қазақ халқының 
қонақжайлылық дәстүрі шетелдерде ерте заманнан-ақ аңыз болып 
тараған. Қазақ қонақасы беруде қонақ таңдауды, басқа ұлт,  дін өкілдері 
деп бөлуді де білмеген, төрге шығарып, ашық қабақ танытып, достық 
көңілін көрсете білген. Халқымыз шаршаған, мұқтаж қонақтарына 
ат, ас, көлік сыйлау арқылы өздерінің мәрттіктерін де көрсете білген.

Ас, тамақ дайындауды халқымыз әйел адамдарға жүктеген. Қазақ 
әйелдері тағамның алуан түрлерін дайындаумен бірге қыста да, жазда 
да оның таза әрі бұзылмай сақталуының әдіс-тәсілдері мен жолдарын 
шебер орындаған. Бұл ережелерді әйелдер ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, 
кейінгілерге үйретіп отырған. Мысалы, олар етті ыстап сақтауды,  
қымызды жазда салқын ұстауды, майды көгертпей күтуді, басқа 
тамақтарды да бұзылмай сақталуының ғасырлар бойы ұмытылмай келе 
жатқан байырғы халықтық әдістері мен амалдарын, әсіресе, ауылдық 
жерлерге күні бүгінге дейін жеткізді және оны әлі де қолданып келеді. 
Әсіресе, қымыз бен шұбатты баптаудың, құрт, ірімшік, ежігей, сары 
май сияқты жеңсік тағамдарды дайындауда қазақ әйелдерінің шеберлігі 
мен өнерін үлгі етіп, қалай мадақтауға да тұрарлық. «Ауру-астан» дей 
отырып, оның ыдысының тазалығына, дәмді пісірілуіне, ең ақыры, 
тұзының татымына дейін ерекше назар аударған. Жөн-жосық білетін 
бәйбішелер оған қатаң бақылау жасап отырған. Қай жерде, қай 
ауылға барсаңыз да осы қарапайым әйелдердің қолынан шыққан ұлт 
тағамдарының дәмі аузыңнан кетпейді. Бал қымызы, шұрайлы шұбаты, 
томырылған жент, майы тіл үйіріп, онымен бірге жарқын жүзі мен 
әдемі әзілдері де жарасып тұрады.

Уақыт алға жылжыған сайын дастархан мәзірімізге жаңадан 
тағамдар қосылып, елімізде түрлі халықтардың асханалары 
ашылды. Сол және өзге де себептерге байланысты өзіміздің ұлттық 
тағамдарымыз сирек даярланып, кейбірі тіпті ұмыт қалып барады. 
Бүгін сондай дәмдердің бірқатарын түгендеп шығуды жөн көрдік.

Бұл тағамға қазақтар семіз ет, құйрық шарбы, өкпе, бүйрек 
қосып қайнатып тұз, сарымсақ, бұрыш салып,  үстіне талқан немесе 
ұн, құрт қосып, майлы тұздығымен жеген. Бұл тағам көбінесе 
жорықта, жылқы қостарында әзірленген. Бұдан соң май шұрқанды 
қамырдың ортасына ұсақ туралған майлы ет немесе жанышталған 
ет салып пешке де пісіруге болады. Май-шұрқанды пешке салып 
пісірерде мүмкіндігіне қарай, ұнды суға емес, сүтке, ол болмаса жас 
сорпаға илесе, дәмді және құнарлы болады. Біздің қазақта «Мың сіз 
бізден бір шыж-быж артық» деген нақыл бар. Бұл нақ осы қазақтың 
шыж-быж тағамына қатысты айтылған дүние екен. Әдетте жылқы 
сойылып жатқанда,  қасапшылар қуырдақ дайын болғанша, ауызға 
салып жіберетін жеңіл тағам соғымның бүйрегі мен шарбы майын 
отқа қақтап шала пісіру арқылы дайындалады.

Адамның сау денелі өсуі үшін дене жаттығуларынан бөлек 
нәрлі тағамдардың аса маңызы бар екені белгілі. Жаужүрек – жаңа 
сойылған қойдың бауырынан жасалатын тағам.  Оны дайындау 
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үшін қойдың шарбы майы, алдын ала сүтке жібітілген бауыр керек. 
Ең алдымен бауырды бөлшектеп, шарбы майды төртбұрыштап 
тураймыз. Бауырға тұз, сарымсақ, бұрыш сияқты түрлі дәмдеуіштер 
қосып араластырамыз. 2–3 минут өткен соң ол шарбымен әдемілеп 
оралады. Оралған шарбы май жазылып кетпес үшін жіңішке істікпен 
шаншып қоямыз. Барлығы бекітілгеннен кейін отқа қыздырылған 
майсыз табаға салып қуырамыз. Жаужүрек шарбының өз майымен 
пісетіндіктен екі жағын үздіксіз аударып отыру керек. Басқа 
малдардың бауырына қарағанда қойдың буырында гепарин элементі 
көбірек болатындықтан жаужүрек жүректі қуаттандырып қана 
қоймай, жүрек талмасына ем болады.

Ас атасы – нан. Ұлттық дастарқанда нанның орны ерекше. 
Нан көбінесе бидай   ұнынан пісіріледі. Оның қалай дайындалып 
пісірілетіндігі барлық жұртқа белгілі болғандықтан оны қайталап 
айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Нан – қазақ  ұғымы мен салтында 
қасиетті, киелі ас. Нанды жерге тастамайды, үстінен аттамайды. 
Үстіне зат қоймайды. Үйге келген адамға да дәм ауыз тигізгенде де 
алдымен нан ұсынады. Қауіпті, алыс сапарға шықққанда, ауырып 
емделуге кетіп бара жатқанда қазақтар бір тілім нанның жартысын 
жеп, жартысын үйіне таза жерге сактатып тастап кетеді. Бұл ұлт 
ұғымында әлгі нан «сол адам аман келсе екен, мені өзі жесе екен» 
деп тілеп жатады екен деген қағида бар. Ал аман келген адам әлгі 
нанды дұға оқып өзі жейді. Бұл ырымды естен шығаруға болмайды.

Кейде есімі белгілі адамдар шаңыраққа, үлкенге сәлем беруге 
әдейі соғады,  амандық біледі. Сыйлы кісілерге міндетті түрде 
мал сойып ұсынады. Алайда қонақтар асығыс жүреді. Мұндайда 
қазақтар мал сойдырмаған кісілерге соған лайық дәм татыратын 
жолды да таба біледі. Сондай бағалы тағамдардың бірі мыжыма 
деп аталатын нан тағамы. Екіншіден тез әзірленеді әрі дәмді тағам. 
Келген кісілердің соятын малға қарамайтынын білген бәйбіше 
шоққа дереу таба нан салады, ол ілезде қайнаған шаймен бірге псіп 
шығады.  Бәйбіше сырлы аяқты алып қарыннан сары майды мол 
салып, оның үстіне табадан жаңа ғана алынған ыстық нанды турап 
жіберіп, оң қолымен езеді де қонақтардың алдына қояды.  Тұзды 
сары майға мыжылған нанның мұндай дәмді болатынын кейбір 
адамдар әлі де білмеуі мүмкін.  Білікті адамдар мұндай тамақтың 
күнде жеп жүрген еттен де артық екенін жоғары бағалайды.

«Мыжыманың» бір ерекшелігі тек сары майға (әсіресе 
қарындағы) ғана езіледі.  Қазіргі дүкеннің ақ майы мен қаймаққа 
езген нан халқы үлгісіндегі мыжымадай болмайды. Қамырды 

оқтаумен әбден жұқарғанша ысып, майға пісіреді. Жұқа, жұмсақ әрі 
майлы болып піседі. Шелпекті көбінесе, айт күндерінде,  аруақты 
еске алғанда, құдайы ас бергенде пісіреді. Әр жұмада ата-бабалар 
әруағына арнап пісіріп, дұға оқып отырған жөн. Майға пісірілген 
бұл нанның түрін «май шелпек» дейді.  Жұмсақ әрі өте дәмді 
болады. Шелпекті қарт кісілер сүйсініп жейді.

Мал және онан алынатын өнімдер қазақтың басты байлық 
қоры. Соның ішінде ұлт тағамдарының негізгі көзі болып табылатын 
сүттің орны бір бөлек. Сүт тағамдарын халық бір сөзбен ақ деп 
атайды. Осы ақтан бірнеше жүздеген,  мыңдаған жылдар бойы 
халық аса бай тәжірибе жинақтай жүре одан жүзден астам тамақ 
түрлері мен дайындау әдістерін жасаған.  Және олардың көптеген 
қызықты атаулары мен орны және алуан түрлі ерекше жасау, пісіру,  
жолдары тағы бар. Сөйтіп бір сүттен сұйық,  қою, қоймалжың,  ащы,  
тұщы, жұмсақ,  қатты,  ұнтақ тағамдар жасап шығарған, Олардың 
көпшілігі қазіргі кезде қазақ дастарқанның сирек көрінетін жеңсік 
ас қатарына жатады. 

Сүт тағамдары денсаулыққа да пайдалы және қоректік қасиеті 
де мол.

Олар қой, сиыр сүтінен жасалады.  Әрине, қой сүтінен жасалған 
құрттың дәмі де сапасы да өте жақсы болады.  Құрт жасау үшін 
ашыған сүтті аған кеспекке құйып бірнеше күн іркіт жиналады. 
Оны үлкен қазанға құйып қайнату кезінде іркіт коюланып ақ 
ақсары болған кезде отын сөндіріп суыған соң оны сол кеште таза 
қапшыққа құйып қояды. Таңертең оны алақанға салып әртүрлі 
кесенді домалақ, ұзынша етіп құрт жасайды. Дайындалған құртты 
жоғары жерге немесе өреге қойып кептіреді. Қазақ ырымы бойынша 
өредегі (яғни кеппеген құртты) жеуге, алуға болмайды. Егер өреден 
құрт алып жесе,  жауын жауады деген ырым бар. 

Құрттың дәмі ащы болғанмен жеуге сүйкімді тағам. Қазақ 
құртты тамақ есебінде әрі шөл басуға да қолданылады. Махамбет 
өлеңдерінде: ...Алты малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала сақалы 
шығып, қарт болмай – деп айтылуының түбі тереңде жатыр.

Құрт қазақтың бірнеше ғасыр бойы ішіп-жеп келе жатқан ұлттық 
азығы, кәделі асы, өте тоқ тағам. Ол көбінесе қысқы азық есебінде 
ерте әзірленеді. Қазақ әйелдері құртты жас басынан бастап күзге дейін 
үздіксіз дайындап,  қыста қап-қап құртпен түседі. Құрт кәде орнына 
да жүреді.  Жақын ағайын,  туыстарға сыбаға есебінде де жіберіледі.  
Той кезінде шашу салтанатына да құрт,  ежігей араластырады.  Қазақ 
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азық-түлік атауларына оны «құрт, май» деп қоса дәріптеуінің өзі 
құрттың қазақ дастарханындағы ерекше орнын көрсетеді.

Қымыз сапалы тамақ өнімі ғана емес, сондай ақ шипалы сусын 
деп те есептеледі. Халық арасында қымызды көңіл күй сергектігі 
және ұзақ жасау сусыны деп текке атамаған. Халық медицинасында 
ата-бабаларымыз емдік сусын ретінде қымызды асқазан, өкпе, 
ішек ауруларына пайдаланып келген. Қымызды қазақ халқымен 
қоса көрші қырғыз елі, татарлар, башқұрт халықтарында да емдік 
мақсатта қолданған. Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың 
бәрі де адамның бойына жақсы сіңеді. Майы дәмді, белогы тез 
сіңімді. Аз шамада кездесетін сүт және көмір қышқылдары адамның 
тәбетін ашып, асқазанның жақсы жұмыс істеуіне жағдай туғызады. 
Бие сүтінде «С» витамині мол болады. Сондықтан да туберкулез 
ауруынан емдеуде айрықша жетістіктерге жетуге көмегі баршылық. 
Қымыздың осы қасиеттері белгілі болғаннан түрлі емдеу мекемелері 
оны дәрумен ретінде пайдалуға көшкен.

Ешқандай сусын қымызбен тең келе алмайды. Құрамында 
дәрумендер, майлар, белоктар бай, ол талай ауруды емдеп 
қана қоймайды, олардың алдын да алады. Қымыз ас қорытуды 
жақсартады, қауіпті ісікті болдырмайды. Бие сүтінен ашытылады. 
Оның алғашқы ашытқысын «қымыздың қоры» деп атайды. Кей 
жерлерде мұны бие сүтіне сүр қазының қабырғасын, жылқының 
ашыған сүр жамбасының жұлынды сүйегін не малта салып немесе 
ашыған тары көженің суын қосып, бөлек ашытады. Сосын сабадағы 
қорды сарықпай, биенің жылы сүтін саумалдап, жаңғыртып отырады. 
Жаңа сүт құйған сайын 20–30 минуттан піседі, жаңа сүтпен қорды 
араластырып, ірімтігін жазады, ашуын басып отырады. Қымызды 
көп сапырғанда оған таза ауа (оттегі, азон, т.б.) көп сіңеді.

Қымыз – қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең 
құрметті дастарқан дәмінің бірі. Ол тек қана бие сүтімен ашытылады. 
Әдетте сауылатын биелер: сақа бие, құлын бие, қыран бие деп үшке 
бөледі. Сақа бие – бірнеше рет құлындаған, бұрыннан сауылып келген 
бие.  Құлын бие – құнажын немесе дөнен жасында алғаш құлындаған 
бие. Қысырақ бие – деп өткен жылы кейбір себептермен қысыр 
қалған, құлын орнына тайы еміп жүрген биелерді айтады.

Құрткөже қалай дайындалады: алдымен қанша әзірленетінін 
әркім өзі мөлшерлеп біліп алады. Мысалы 4 немесе 5 литрдей көже 
дайындау қажет делік. бұл үшін осы шамадағы суға татымына қарай 
тұз, қайнаған кезде аздап күріш күріш немесе сөк салады.  Енді бір 
басқа ыдысқа суық су құйып, оған 1–2 кесе ұн қосып,  түйіршіктері 

кеткенше әбден араластырылған соң қоймалжың тартып,   
сәл қоюланады.

Мұны жоғарыда айтылған күріш немесе сөк қосылған қайнаған 
суға қосып тағы араластырады. Сонда ұн қосылған су қайнап, 
піскен қоймалжын көжеге айналады. Осыдан соң езетін құрттың 
өзін екі үш рет қайта жуып, сыртындағы шаң тозаңдардан әбден 
тазартылады. Құртта әзірленген су мөлшеріне қарай алынады. 
Құрткөженің дәмі, татымды әрине, оны дегенмен, бұған құрттың 
сапасының да зор әсері бар. Әсіресе қой сүтінен жасалған құрттың 
тамақтық құнары, дәмі мен сапасы өте жоғары болады. Бүгінде 
құрт тек сиыр сүтінен жасалады. Бұдан да дәмді әрі тұшымды 
көже дайындауға әбден болады. Сонымен жоғарыда айтылғандай, 
мөлшерлі ыстық суға бір аяқтай құрт салып, оны езеді. Қоюланып 
езілген құрт қайнатылған суға қосылады да, оның сұйығы езіліп 
жатқан құрт үстіне қайта құйылып, тағыда езіледі. Осыдан кейін 
оны кесе аяққа құйып ұсынады. 

Шынындада құрткөже қысты күндері тоңдырмайды. Оның 
қуаттылығы сондай, бір атамыз аязда тоңып келіп, екі-үш аяқ ыстық 
құрткөжені жеделдете тастап жіберіп бойы жібеген кезде »Бәйбіше, 
күн жылынды білем, боз аттың жабуын алып тасташы« деген екен. 
Бір сөзбен айтқанда,  қасиеті де,  қадірі де мол құрткөжеміздің әр 
қазақ дастарқанында болып тұрғанға не жетсін.

Қазақ халқының бұлжымас салты. Бұл әр жыл сайын қайталанып 
отыратын қыстық азық-түліктің мол қоры. «Қыс қамын жаз 
ойлайтын» ел жаз шығысымен-ақ күздік және қыстық соғымын ерте 
ойластыра,  қарастыра бастайды. Ондай малды күні бұрын белгілеп, 
күтімге алады. Соғымға түйе,  жылқы, сиыр сиякты ірі мал сойылады.  

Соғым сою да мәртебелі,  берелі әрі атаулы сәт. Әр елде, әр 
ауылда кәсіпқой соғым союшылар болады. Оларды «қасапшы» деп 
атайды. Мал союдың жөн-жосығы, тәртібі болады. Соған орай әрбір 
жілік, омыртқа, қабырға, қазы тағы басқа кәделі мүшелер тиісті ет 
майымен бірге бөлінуі керек.

Соғым кезінде ішек-қарын тазартатын әйелдер де әзір тұрады. 
Әсіресе, жылқының ішек-қарындары яғни,  қазы-қарта деп жұрт 
қадірлейтін мүшелері өте мұқият тазартылуы қажет.  Ірі малдың 
жіліктері мен қабырғалары екіге бөлінеді. Яғни бір жарты жілігі,  
басқа еттермен бірге бір табақ есебіне жүреді.  Қазақ қасиетті мал 
есебіне жатқызатын түйе мен жылқының басын бөлмей асып,  
пісірген.  Сиырдың басын ғана бөліп, жеке-жеке таратқан.
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Соғым сойылғаннан кейін міндетті түрде мол қуырдақ 

қуырылады. Одан қасапшылармен бірге,  ақсақалдар,  көрші-
көлемдер тойғанша жейді. Қасапшыларға еңбегі үшін «қолкесер» 
деген сый-сияпат, яғни еңбегі үшін ет беріледі.

Соғымнан жақын-жуық, туыс-туған, құда-жекжаттарға 
міндетті түрде ауыз тигізу керек. Немесе сыбағасын беріп жібереді. 
Қазақ халқының салты сондай.

Жылқы сойғанда оның ең шұрайлы әрі бағалы мүшелері халық 
аузынан суы құрып айтатыны және аңсап жүретіні кәдімгі қазы-қарта, 
жал-жая. Тамақ берекесі мен беделі де осы аталған мүшелерге тікелей 
байланысты болады. Семіз қазы, айшықты қарта, майлы қарын, 
кертпе жал, сарыала жая қазақ мақтанышы ғана емес, денсаулыққа 
аса пайдалы тағамдар. Құрметті адамдарға, қонақтарға ұсынылатын 
өте кәделі, сыйлы мүше. Оны табақ берекесі мен маңызын арттыру 
үшін тамақтың бетіне турайды. Жылқының қазысын ішекке тығатын 
болса, яғни айналдыратын болса көп сақталады әрі дәмі де өзгермейді, 
керісінше маңызы арта түседі. Қарта мен қарынды көп сақтамайды, 
жас, дәмді кезінде жеген жөн. Жалпы жылқы етіне, оның ішінде 
қазысы мен қарта, қарынына жел тигізбей сақтайды.  Жел тисе түсі 
қарайып, дәмі қышқыл тартады да аса сүйкімді болмайды.

Біздің аса қастерлі тамақтарының бірі - шұжық. Оны барлық 
малдың етінен жасауға болады. Бірақ жылқы етінен жасалған 
шұжыққа ештеңе жетпейді. Жылқының шикі етін, іш майын 
турап оған жуа, сарымсақ, тұз, бұрыш қосып, оны жылқы ішегіне 
тығады, тығыздайды. Ішіне ауа жібермейтіндей етіп, екі жағын 
мықты жіппен буады да сәл тобарсытып, көлеңкеге кептіріп алады. 
Оны ауылдық жерде жазда ұнға салып, сақтайды. Қалада әрине 
тоңазытқыш, мұздатқышқа сақтағанмен суық сорады. Ал қыста 
да, жазда да ежелгі қазақ әдіс-тәсілдермен сақталған шұжықтың 
дәмі өзгермейді, бұзылмайды. Жылқы шұжығы басқа малдың 
шұжығыңдай катып қалмайды, жұмсақ болады.

Шұжықты  халық жоғары бағалайды әрі аса дәмді де кәделі, 
сый табақтарға салатын тамақ. Қазанда пісіп жатқанда оның 
жағымды иісі мұрын жарып, «шақырып», тәбетті ашады. Ет 
турағанда табақтың бетіне турайды және әр адамға жететіндей 
етіп тастайды. Шұжықты жасау, сақтау және оны пісіруді қолы 
берекелі қазақ әйелдері өте шебер меңгерген. Қазақ отбасылары 
өздерінің сыйлы адамдары мен құдаларына, туыстарына шұжықты 
сыбаға ретінде сақтайды. Ал, қонақтар болса бұған қатты риза 
болып, алғыс айтады. Мұндай қатынас туыстар, құдалар, сыйластар 

арасында татулық пен бірлікті одан әрі бекіте түседі және оны 
кейінгі ұрпақтарының да құлағына салып отырады. Бұл да қазақи 
тәрбие мен үлгі-өнегенің бір түріне жатады.

Қымыздың емдік  қасиеті зор, оның құрамында ақуыз, май, 
көмірсутек (лактоза), натрий, калий, фосфорға бай. Сонымен қатар, 
онда адам ағзасына аса қажетті дәрумендер өте көп. Олар: А, В1, В, 
В12, С дәрумендері. Қымыздың емдік қасиеттерін ежелден білетін 
ата-бабаларымыз ас қорыту жүйесі ауруларын, қан аздық, мешел, 
құрт ауруларын, асқазан жарасын, жүрек, қантамыр ауруларын және 
атеросклерозды емдеуге пайдаланған. 

Ешкі сүтінде ұасиеті мол, оның құрамында май, көмірсутек, 
ақуыз үш есе көп. Темір, кальций, А, В дәрумендері бар. Ешкі 
сүті бездерге, рахит, бронх демікпесі, өт жолдары сырқатына, бас 
сақинасына, ас қорыту жолдарының бұзылуына қарсы шипалы ем. 

Қазақ халқы өте ырымшыл халық, осы тағамдарға байланысты 
көп ырымдар бар, оларды мысал ретінде айтып кетейін.

Нанды шашуға, жерге тастауға, басуға, рәсуа етуге болмайды. 
– Нан – дәм басы, онсыз өмір жоқ. Дастарханға алдымен нан 

қойылады. 
– Қонақ келгенде, әлде тойға немесе асқа қымыз әкелген сабаны 

біржолата сарқып босатпайды, түбінде міндетті түрде бір ожау болса 
да қымыз қалуы керек.

– Жерге төгілген ақты (сүт, айран) басуға болмайды. Сүт 
төгілген жерге тұз себеді. Іркітті ашық далада піспейді, құты кетіп 
қалады. Сауылған сүттің бетін ашып қоюға болмайды. Беті ашық 
қалса, шаң – тозаң немесе улы жәндіктер түсіп кетіп, сүтті бүлдіреді.

– Сүттен жасалған тағамдарды жерге түкіріп тастауға 
болмайды. Күнә болып саналады.

– Сүт сауатын шелекті су басына апармайды, құты кетіп қалады.
– Ақтың жуындысына адам жүретін жерге төгуге болмайды.
–  Малдың бірінші сауымынан алынған майды асқа қолданбайды. 

Ол маймен бұрынғы кезде босағаны, табалдырықтың жоғарғы 
бөлігін, есікті майлаған.

– Қазанжарыс. Әйел босанар сәтте басқа әйелдер қазанға жеңіл 
- желпі тамақ істеп оны босанатын әйелден бұрын пісірмек болып 
«жарысады». Халық ұғымы бойынша туатын бала «қазан жарысқа» 
қатысып, одан бұрын өмірге келуге тырысады деп түсінген.

– Нанды төңкеріп қоюға болмайды. Нан – қасиетті дәм. Онымен 
ойнауға болмайды. Нанды бір қолмен сындыруға болмайды. Кемтар 
адам ғана нанды бір қолмен сындырады.
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– Қолды жумай тамақ жеуге болмайды. Тамақ жеудің алдында 

және соңында қонақтардың қолына жылы су құйылады. Қолға су 
құю оң жақтан солға қарай жуылады.

– Дастарқан басында адамдар жасына қарай отырады. Тамақтан  
әуелі үлкен кісі алады.

– Ыстық тамақты, шайды үрлеп суытпайды. Тамақтың құты 
кетеді.

– Тамақты және шайды өте ыстық немесе салқын күйінде 
ішуге болмайды. 

– Тамақты шағындап,   аз-аздан ауызға салып, асықпай шайнап 
жейді.

– «Нан қатты екен», «шала піскен», «күйіп кеткен», «езіліп 
кеткен» т. б. сөздерді айтып нанды, тамақты сынамайды. Нанды, 
тамақты сынау – ашаршылықты шақыратын жаман ырым.

– Тамақ ішіп болғаннан соң тұрып кетуге болмайды. Тамақтану 
соңында бата беріледі.

– Ас ішіп болған соң, «тойдым» демейді, «қанағат» деген жөн.
– Дастарқан аттаған әдепсіздік болып саналады.
– Тамаққа қарай түшкіруге болмайды. Тамақ пісірген адам 

басына орамал байлап алу керек.
– Қызға кәрі жілік ұстатпайды. Кәрі жілік ұстаса, күйеуге 

шықпай, оң жақта көп отырып қалады. 
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ҰЛТТЫҚ КОДЫМЫЗДЫң БІРІ – АБАЙ, АБАЙ 
СӨЗДЕРІНІң БҮГІНГІ ҚҰНДЫЛЫҒЫ

ДӘулеТ Ә.
10 «Д» сынып оқушысы, 

Республикалық физика-математикалық мектебі, Нұр-Сұлтан қ. 
КАМзиНА А. А.

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
Республикалық физика-математикалық мектебі, Нұр-Сұлтан қ.

Аңдатпа. Мақалада «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Абай Құнанбайұлы тағылымдарының 21 ғасыр әлемінде өзектілігін  
дәлелдеп,  мектеп  пен отбасы , қоғам арасында  данамыздың нақыл 
сөздерін насихаттап, халықтың, әсіресе,  жастарымыздың санасына 
сіңіру , жүрегіне жеткізу мақсатында салыстырмалы талдаулар мен 
тұжырымдар  ұсынылады. 

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің контенті Елбасы 
Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында айқындалған қоғамдық сананы 
жаңғыртудың алты бағытын белгіледі. Ұлттық сәйкестік бағытында 
«Ұлттық ерекшеліктің қалыптасуы білім алушылардың  тарихын, 
қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін, мемлекет 
ретінде қазақ тілін ұлттық сәйкестіктің негізгі элементі - ұлттың 
мәдени коды ретінде («егер халық өз мәдениетін жоғалтса, халық 
жойылады»), ұлттық сананың базалық элементі ретінде құрметтеу, 
сақтау қажет» деген. 

Филология ғылымдарының кандидаты Ноябрь Кенжеғарев 
бір мақаласында  «Адамзат баласы  жаңа даму сатысына көтерілсе 
де, дана Абай- тұтас бір халықтың адастырмас темірқазығы, 
рухани суаты, сарқылмас қазынасы» деген. Демек, Елбасы айтып 
отырған құнды ұлттық кодымыздың  бірі, – Абай, Абай ілімдері 
мен тағылымдары. Абай данамыздың зор мұрасы әлем деңгейінде 
танымал болғанына көзіміз жетіп отыр.

1)  «Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен ұлы ақын, 
ойшыл, ағартушы шығармалары әлемнің 10 тіліне аударылды. Олар: 
ағылшын, араб, қытай, испан, итальян, неміс, орыс, түрік, француз 
және жапон тілдері. Аударма жинақтарға ақынның 145 өлеңі,  
3 поэмасы мен 45 қара сөзі кірді.

2) Абай Құнанбаевтың 170 жылдық мерейтойына байланысты 
«Абай жалпақ әлемде салтанат құруда» («Абай шествует по 
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планете»: http://sozvuchie.zviazda.by/abaj) деп аталатын сайт ашылды. 
1988 жылдан бері Киевте Абай Құнанбаев көшесі ашылған. 1995 
жылы 15 ақпанда әлемнің орталығы саналатын Лондон қаласында 
Абай үйі ашылды. Каирде Абай атындағы көше 1998 жылы пайда 
болса, Берлинде 2000 жылы 18 ақпан күні Абай-штрассе ашылған. 
Сонымен бірге Ташкент, Бішкек қалаларында да, тіпті Үндістанның 
астанасы Нью Делиде,Берлинде, Иран Ислам Республикасы Тегеран, 
Қытай астанасы Бейжіңнің орталығындағы «Чаоян» саябағында 
Абайға арналған ескерткіш ашылды [1, 1 б.].

Абайдың нақыл сөздері тек өз дәуірі мен заманында ғана емес 
қазіргі  заманда өте өзекті болып отыр. Батыстың танымал ғалымы 
Авраам Маслоу (1968) Ынтаның иерархиялық моделін салған. Ол 
төменгі деңгейге физиологиялық қажеттіліктерді орналастырса, 
жоғары деңгейге – саналы түрде өзін-өзі көрсете, таныта білуді 
қояды. Жетінші қара сөзінде Ұлы Абай да сананы алдыңғы тұсқа 
қойған. «Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген 
біздің хайуан малдан неміз артық?» – деп, адамның хайуаннан 
артықшылығы да, айырмашылығы да – санада деген [2, 18 б.].

Педагог-психолог Герасимова Е. Н. «Екі, үш жастағы балаларда 
өзін-өзі қамтамасыз ету бойынша жұмыс процестерін қалыптастыру» 
(1990 ж.) тақырыбымен  жазған еңбегінде балалардың тәрбиесіне 
ерте жастан зор мән берсе, 19-қара сөзінде  Абай данамыз да 
баланың тәрбиесіне ерте жастан көңіл аудару маңыздылығын айтып 
кеткен. «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, 
татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан 
білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан 
сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке 
өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді 
ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда адам 
десе болады»деген [3, 226 б.].

Профессор Р. С. Каренов «Хакім Абайдың «Қара сөздер» атты 
керемет философиялық мұрасы» деген мақаласында «Қара сөздер» 
деген атау өлең сөзден бөлек дүниелер мағынасын білдіреді. Өлең 
өнерін қазақ «Қара сөз» демейді. «Қара сөз» проза деген мағынада 
айтылған. Әдетте, адам ауызекі тілде өлеңді емес, «Қара сөзді» 
қолданады. «Қара сөздер» – өмір, тәжірибеден алынған, әрі білім-
біліктің жиынтығы, әрі көркемдік – эстетикалық, мәденирухани 
қуаты мен қадір-қасиеті жоғары, тағылымы мол қымбат қазыналар 
қатарына жатады. Ақынның бұл бағыттағы ой-сөз жүйесі қоғамның 
барша саласын қамтып, оның өзі көбінде ел өмірі, дәстүр мен дін, 

тәлім-тәрбие, тұрмыс-тіршілік баянын айқындай түседі» деп атап 
көрсетеді [4, 1 б.].

 Рухани жаңғыру бағдарламасынан қоғамның және әрбір қа-
зақ стан дықтың санасын жаңғыртудың бір неше бағы ты мен «Абай 
шығармаларын оқып-үйрену және насихаттау мәселелері» атымен 
1996 жылы басылып шыққан афоризмдерді зерделедім. Ақынның 
өмірлік тәжірибесінен алынған ой тұжырымдары қазіргі  жаңа 
қоғам құрылысында өзектілігін анықтау үшін, өз түсінігім бойынша  
салыстырмалы талдау жасадым [5, 31 б.].

Кесте 1 – Қоғамдық сананы жаңғыртудың алты бағыты мен нақыл 
сөздерді сәйкестендіру

Әрбір қа зақ стан дықтың санасын 
жаңғыртудың бір неше бағы ты Абайдың нақыл сөздері

1. Бәсекелік қабілет Ғылым таппай мақтанба, 
орын таппай баптанба

2. Прагматизм Сен де — бір кірпіш, дүниеге 
Кетігін тап та, бар қалан!

3. Ұлттық бірегейлікті сақтау Білгендердің сөзіне 
Махаббатпен ерсеңіз.

4. Білімнің салтанат құруы
Талап қыл артық білуге
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып көруге.

5.Қазақстанның революциялық 
емес, эволюциялық дамуы

Адал бол-бай тап,                     
Адам бол-мал тап,

Қуансаң қуан сол кезде.

6. Сананың ашықтығы 

Білімдіден шыққан сөз              
Нұрын, сырын көруге, 
Талаптыға болсын кез.              

Көкірегінде болсын көз.

Әлемдік деңгейде еңбегі бағаланып жатқан Абай данамыз жалпы 
адамзаттық құндылықтары туралы бір ғасыр бұрын айтқан болатын. 
Халқымызға өсиет ретінде қалдырған мұрасын біз қалай қолданып 
жатырмыз? Осы сұраққа жауап табу үшін өз мектебімде сауалнама 
жүргіздім. Сауалнамаға 8–11 сыныптан 77 оқушы қатысты:

1) Оқушылардың 75 пайызы Абай сөздерінің құндылықтарын 
білетіні анықталды.

2) Оқушылардың 88 пайызы нақыл сөздердің бүгінгі күні 
өзектілігін, қазақ халқы үшін тәрбиелік   маңыздылығы бар екенін 
мойындайды.
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3) Өкінішке орай, Абайдың нақыл сөздерін тәрбиелік мақсатта 

қазақ сыныптарында оқитын оқушылар отбасының 11пайызы 
қолданса, орыс сыныптарында оқитын балалар отбасының  
14 пайызы қолданады екен.

4) Қазақ тілінде оқитын оқушылардың 67 пайызы қазақ халқы 
Абайды тану үшін, сөздерін орыс, ағылшын тіліне  аудару қажет деп 
санаса, орыс тілінде оқитын балалардың 72,1 пайызы да  аударуды 
қолдайды.

5) Оқушылардың көпшілігі Абайдың сөздерін бұқаралық 
ақпарат, іс-шаралар, жарнамалау арқылы насихаттау тиімді деп 
санайды. Кейбір оқушылар әлеуметтік жүйе, әйгілі тұлғалар арқылы 
т.б. әртүрлі насихаттау жолдарын ұсынады.

 Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметұлы сөзімен айтсақ: 
«Әр пенде тазару үшін Абайды оқу керек. Ұрпақ рухын ояту үшін 
абайтану ғылымын меңгеруі қажет. Оны шын меңгерген адам еш 
уақытта: қараулық, жаулық, ұрлық жасамайды. Жан дүниесі таза 
болады» [6, 1 б.].

К. Д. Ушинский өз қызметінің айқын мақсатын көрмейтін 
тәрбиешіні құрылыс материалдарын бір жерге үйіп тастап, одан не 
алғысы келетінін білмейтін архитектормен салыстырады. Сондықтан 
ата-ана, тәрбиеші, мұғалім қандай адамды қалыптастыратынын дәл 
білуі керек.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Абайға арналған ескерткіштер. [Электронды ресурс] https://

www.inform.kz/kz/alemdegi-abay-eskertkishteri-   foto_a2786316  
2 Мұғалімге арналған нұсқаулық.Педагогикалық шеберлік 

орталығы,2016.- 18 б.  
3 А. Құнанбаев, Сен де бір кірпіш дүниеге. «Атамұра» мектеп 

кітапханасы,2004.-226 б.
4 Р.С.Каренов, Хакім Абайдың «Қара сөздер» атты керемет 

философиялық мұрасы, - Қарағанды университетiнiң хабаршысы, 
2015 .[Электронды ресурс]  https://articlekz.com/kk/article/15468

5  «Абай шығармаларын оқып-үйрену және насихаттау 
мәселелері» Алматы,1996.- 31б.

6  М. Мырзахметұлы, Батыстан жеткен жат мінез бас көтертпей 
барады.- 17 шілде, 2010.  [Электронды ресурс] – https://egemen.kz/
article/4154-mekemtas-myrzakhmetulybatystan-zhetken-zhat-minez-
bas-kotertpey-barady

ТЕЗИС ПО ПРОЕКТУ «ВЛИЯНИЕ НОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МЫРЗАШОКЫ 

НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БАЯНАУЛЕ»

зорлыКбАев Т.
ученик, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

ШАКАМАНовА Н. ж.
учитель-стажер самопознания, 

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар
ТуСупжАНов К. о.

учитель-модератор физической культуры, 
Назарбаев Интеллектуальная школаХБН, г. Павлодар

НұрлАН Д. Н.
учитель-стажер физической культуры, 

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

Согласно Положения о сетевом дистанционном конкурсе 
проектов и творческих работ участников исследовательской 
краеведческой экспедиции 

«Туған елге тағзым» 2020 года, который сориентирован на 
изучение туристических особенностей природы нашего края и его 
культурного развития региона.

Основная цель конкурса изучение истории родного края, 
достопримечательностей, культуры, образа жизни, экономики 
Казахстана, а также развитие навыков исследования, проектной 
деятельности учащихся. Из шести направлений конкурса, нами выбран 
природно-заповедный  маршрут – «Туған өлкем – жұмақ мекен!». В 
своем проекте «Влияние новой инфраструктуры Мырзашокы на 
развитие туризма в Баянауле» мы старались показать наиболее 
приемлемый, с экономической и экологической точки зрения,  путь 
развития самого зрелищного вида туризма в нашем регионе. Это 
чистый воздух, что является главным для здоровья населения и, в 
особенности, для подрастающего поколения, а также равзитие у всех 
категорий населения физической выносливости. 

Поэтому мы пришли к решению, что основной целью нашего 
проекта должны быть пути развития туристической местности 
Мырзашокы в Баянауле.

Наша тема актуальна и имеет экономическую и экологическую 
ценность, а также  является огромным вкладом в развитии здорового 
образа жизни для подрастающего поколения.

Для достижения поставленной решили ряд задач. Это:
1 Ознакомились с действующий инфраструктурой Мырзашокы;

https://www.inform.kz/kz/alemdegi-abay-eskertkishteri-   foto_a2786316
https://www.inform.kz/kz/alemdegi-abay-eskertkishteri-   foto_a2786316
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
https://articlekz.com/kk/article/15468
https://egemen.kz/article/4154-mekemtas-myrzakhmetulybatystan-zhetken-zhat-minez-bas-kotertpey-barady
https://egemen.kz/article/4154-mekemtas-myrzakhmetulybatystan-zhetken-zhat-minez-bas-kotertpey-barady
https://egemen.kz/article/4154-mekemtas-myrzakhmetulybatystan-zhetken-zhat-minez-bas-kotertpey-barady
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2 Определили пути развития туризма туристического объекта 

Мырзашокы;
3 Создали 3д модель туристического объекта Мырзашокы. Во 

всей исследовательской работе активно принимал участие ученик 
Назарбаевской интеллектуальной школы химико-биологического 
направления г. Павлодар, 9 класса  Зорлыкбаев Темирлан 
Ерланович.

Согласно нашему проекту  для развития новой инфраструктуры 
Мырзашокы, необходимо построить новые сооружения. Так как  
многие приезжие в Баянаул  самостоятельно нанимают транспорт, 
приезжают на Мырзашокы кататься и вечером уезжают обратно. 
Построив гостиницы и дома отдыха можно увеличить количество 
посетителей, которые будут находиться на отдыхе не один день. 
Поэтому  гостиницы  необходимы. В проекте мы показали самый 
оптимальный вариант гостиниц и других технических сооружений .

Наш проект особенный тем, что он современен. В нем мы 
особое внимание уделили созданию имиджа Мырзашокы. Создание 
правильного и положительного имиджа организации или компании 
всегда являлось важным инструментом развития и продвижения 
любого бизнеса. Если еще несколько лет назад забота о репутации 
была прерогативой брендов и крупных организаций, то сейчас это 
стало жизненной необходимостью для каждого предприятия. Имидж 
это - совокупность представлений, сложившихся в общественном 
мнении о том, как должна выглядеть та, или иная организация в 
соответствии со своим статусом. 

В своем проекте мы говорим о влиянии новой инфраструктуры 
Мырзашоқы на развитие туризма в Баянауле. И все мы понимаем, 
что без грамотно созданной и привлекательной рекламы, а также 
без образно созданного имиджа данной местности привлечь и 
ознакомить общественность невозможно. В связи с этим, мы 
предлагаем в своем проекте уделить особое внимание созданию 
рекламы и имиджа горнолыжной базы Мырзашоқы.

Развитие имиджа организации – это первостепенная задача 
владельца бизнеса. Ведь иначе никакие средства, вложенные в 
рекламу и продвижение, не окупятся. Положительно созданный 
имидж горнолыжного комплекса сформирует устойчивое 
позитивное представление у общественности и долго будет работать 
на развитие курортной местности.

В свою очередь, мы задались вопросом… На кого же направить 
все усилия по формированию имиджа Мырзашоқы? Несомненно, 

на целевую аудитории горнолыжного комплекса. Разберем тех кто 
к ним относятся:

– - Потенциальные посетители комплекса.
– Персонал. Это топ-менеджеры и сотрудники. Если у них 

сложилось о вас представление как о надежном работодателе, если 
сотрудников устраивают условия и атмосфера, то они непременно, 
будут транслировать позитивную информацию в массы.

– Партнеры. Каждая организация должна иметь своего партнера. 
Чтобы получить надежных партнеров, нужно поддерживать 
репутацию комплекса финансовой стабильностью.

– Средства массовой информации. Зачастую на сознание 
людей очень сильно влияют СМИ. В газетах, журналах, новостях 
по радио и ТВ, а также в электронных изданиях должна появляться 
положительно описанная информация о комплексе. Для этого 
нужно постоянно создавать инфоповоды и поддерживать хорошие 
отношения с журналистами.

– Читатели социальных сетей. На сегодняшний день 
средствам информации также можно отнести социальные сети 
такие как Инстаграмм, В контакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграмм, 
Одноклассники и т.д. Объём рынка рекламы в социальных сетях 
немыслимо растёт, поэтому данное направление рекламы очень 
актуально для представления Мырзашоқы общественности. Но 
самое главное – это качественное предоставление услуг, организация 
и проведение хорошего отдыха посетителям, честность в работе с 
партнерами и сотрудниками.

В своем проекте мы разработали бизнес план развития 
Мырзашокы и предоставили краткий инвестиционный меморандум, 
куда включили:

1. Описание услуги.
2. Описание рынка сбыта.
3. Продажи и Маркетинг.
4. Финансовый план.
5. Факторы риска.
Согласно нашему проекту основными факторами успеха 

станут
– комфортабельные номера;
– высокое качество предоставляемых услуг;
– удачное месторасположение;
– приемлемые цены;
– динамично развивающийся спрос.
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Все мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры 

Мырзашокы, привлекут участников въездного и внутреннего видов 
туризма, позволят повысить имидж Баянаула, создать новые рабочие 
места и увеличить поток туристов.
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – 
РУХАНИ ЖАңҒЫРУДЫң НЕГІЗІ

КАльКовА М. 
8 «А» сынып оқушысы, № 26 ЖОМ, Павлодар қ. 

АМАНовА б. 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, № 26 ЖОМ, Павлодар қ.

Менің баяндамамның тақырыбы: «Латын әліпбиіне көшу 
– рухани жаңғырудың негізі». Менің бұл тақырыпты таңдаған 
себебім дәл қазіргі уақытта осы тақырып ересектер мен оқушылар 
арасында көп айтылуда. Мені де осы сұрақ ойландырды. Яғни 
«Латын әліпбиіне көшу қажет пе?» деген бүгінгі күннің сауалы – 
ел келешегін ойлаған әрбір азаматтың көкейкесті мәселесі болып 
отыр. Қолданылып келе жатқан әліпбиімізді латын жазуына 
ауыстыру бізге не береді, неден ұтамыз, неден ұтыламыз деген 
секілді сұрақтарға жауап іздеп өз баяндамамды бастаған едім. 
Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері көптеген қазақ тілшілері латын 
әліпбиіне көшу мәселесін көтеріп келеді. Латын әліпбиіне көшу 

туралы ой-пікірлер 1926–1929 жылдардан бастап бастау алғаны 
баршамызға тайға таңба басқандай белгілі. Ағартушы-педагог 
ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына 
да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы–тілі» 
деген. 13 Қыркүйек 2017 жылы Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2017 жылы  
12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: 
«Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 
жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және 
оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық» 
деп айтқан еді. 1929 жылғы 7 тамызда КСРО Орталық Атқару 
Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы 
латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу 
туралы қаулы қабылдады. Латын әліпбиінің негізінде жасалған 
жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін 
кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ 
жазуын латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі 
жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң қабылданды. Сондай-ақ, 
Елбасымыз өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан 
мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып 
келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды 
жүзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап 
әліпбиімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз 
керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 
тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. Балаларымыздың 
болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл 
әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен 
интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға 
жағдай туғызады» – деп латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін 
атап өтті. Тілдері ұқсас, діні бір, түп негізі ортақ түркі тектес 
елдер осы күнге дейін әртүрлі әліпбимен жазып келеді, латын 
әліпбиін пайдаланатын түркі тілдес мемлекеттердің жазуы да 
бірізге түсірілмей келеді, барлығына ортақ әліпби құрастыру (жазу) 
түркі мемлекеттерінің тарихи, рухани, мәдени байланыстарының 
нығаюына, ынтымақтастыққа, өзара интеграцияға алып келер еді. 
Қандай да істің бастамасында қиындық болатыны белгілі, бірақ 
әліпби мәселесінде ондай қорқыныш болмауы керек. Себебі бұл бір-
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екі жылда емес, Тәуелсіздік алған жылдардан бастап сөз болып келе 
жатыр және Елбасы атап көрсеткендей, оқушылар ағылшын тілін 
оқу арқылы латын әріптерін меңгерген ғалымдардың, барша қоғам 
өкілдерінің көмегімен қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасы қабылдануы 
керек, жаңа әліпби үйрететін мамандар, оқулықтар дайындалып, 
бір-екі жылда әдістемелік жұмыстар жүргізіледі. Яғни жаңа 
әліпбиге көшу бірнеше кезең арқылы жүзеге асады. Ең бастысы, 
жаңа әліпби төл дыбыстарымыздағы ерекшеліктердің сипатын 
нақты көрсете алатындай, қазір қолданылып жүрген басы артық 
әріптерден құтылатындай, орфографиялық заңдылығымыздың 
табиғатына сай келетіндей болуы керек. Бізден бұрын латын 
жазуына көшкен түркі халықтарының қателігі бізге сабақ болып, 
сол қателіктерді қайталамау үшін жаңа қабылдайтын әліпбиіміздің 
ғылымилығына баса назар аударғанымыз жөн.  Қазіргі таңда 
Елбасы Н. Назарбаевтың латын әліпбиіне көшу саясатын 
қолдаймын. Себебі, біріншіден, латын әліпбиіне көшудегі негізгі 
ұтымдылық – тіл ауыспай, таңбаның ауысуы. Сондай-ақ бүгінгі 
компьютер заманында ғаламтор жүйесінде үстемдік ететін латын 
әліпбиі екендігін мойындауымыз керек. Бүгінгі таңда бәріміздің 
электрондық поштамыз бар. Ол поштамыз кирил, араб немесе басқа 
емес, латынмен жазылған. Астымыздағы көлігіміздің нөміріндегі 
әріптер латынмен берілген. Куәлігіміз бен төлқұжатымызда латын 
әліпбиі тұр. Осындай мысалдарды көптеп келтіре беруге болады. 
Яғни латын әліпбиі бізге таңсық емес. 

Ол біздің қоғамға еніп кеткен. Оны еліміздегі кез келген 
сауатты адам белгілі дәрежеде біледі. Ал латынның бізге берері 
дегенде толып жатқан тиімді тұстарын көрсетуге болады. Латынға 
көшкенімізде ұтатын тұстарымыз төмендегідей: біріншіден, тіл 
тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын 
әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын 
сақтауға мүмкіндік аламыз. Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта 
басы артық таңбаларға қатысты емле, ережелердің қысқаратыны 
белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту үрдісін 
жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. Үшіншіден, латын 
әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына 
жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы 
халықаралық ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. 
Төртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. 
Біздерге олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-
қатынасты, тығыз байланысты күшейтуіміз керек. Ол да табиғи 

іс екендігін айтқым келеді.  Қорыта келгенде, латын әліпбиіне 
көшу – ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және 
жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған 
әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына 
жол ашатынына сеніміміз мол екендігін айта кетуіміз керек. 

Жазу – адамзат ақыл-ойының үлкен жетістігі. Кез-келген 
халықтың тарихы жазба тілмен тікелей байланысты қалыптасып, 
барлық рухани және материалдық құндылықтар деңгейі жазба 
мәдениетінен көрінетіндіктен жазу тарихы жалпы адамзат 
тарихының бір саласы ретінде қарастырылады. Әлемдегі бүкіл 
халықтар сияқты қазақ халқы да өзінің тарихи өрлеуі барысында 
саяси, қоғамдық әлеуметтік жағдайларға байланысты әр түрлі жазу 
үлгілерін қолданды. Қазақ мәдениеті тарихында алфавит, емле 
мәселесінің өз орны бар. Өйткені жазу – мәдениеттің ажырамас 
бір бөлшегі. Жалпы жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени өсуін, 
даму деңгейін көрсететін әлеуметтік мәні зор құбылыс, адамның 
рухани байлығының үлкен жетісітігі. Жазусыз мәдениет те, әдебиет 
те, ғылым да дамымас еді. Оның адамзат өміріндегі маңызын 
көптеген ғалымдар өз еңбектерінде атап айтқан. ХХ ғасыр басында 
тікелей оқу-ағарту ісімен немесе әдебиетпен айналысқандарды ғана 
емес, бүкіл қазақ қоғамын алаңдатқан үлкен мәселе болды. Қазақ 
халқы өзге түркі халықтары сияқты 4–5 ғасыр бойы араб жазуын 
пайдаланды. Көпшілікке мәлім, қазақ жазуын (араб графикасы 
негізіндегі) басқа графикаға көшіру мәселесі ХІХ ғасырдың  
ІІ жартысынан бастап көтерілген болатын. Сол уақыттағы баспасөз 
беттерінде араб жазуының кемшілік жақтарын, оның түркі тілдеріне 
жарамсыздығын айтып сынаған мақалалар көптеп кездеседі. Кей 
мақаланың авторлары араб жазуының қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесін толық бере алмайтындығын, бас әріптердің, тыныс 
белгілерінің жоқтығы оқуда қиындық туғызатынын көрсете келіп, 
қазақ жазуын жетілдіру керек не басқа алфавит алу керек деген 
пікір айтады. Қазақ оқығандары, оның ішінде Ы.Алтынсарин тәрізді 
ағартушылар, қазақтың ұлттық жазба әдеби тілін қалыптастыру 
үшін оның дыбыстық жүйесін дұрыс бере алатын жаңа алфавит 
қабылдауды, не осы жазуды біраз жетілдіруді күн тәртібіне қоя 
бастады. Міне, осы пікір ағымын өз мақсаттарына шеберлікпен 
пайдаланған Н. И. Ильминский бастаған миссионерлер араб 
жазуының кемшіліктерін сынай отырып, қазақ жазуын бірден орыс 
графикасына көшіру идеясын қызу уағыздады. Ахмет Байтұрсынұлы 
қазақ даласында жәдид бастамасын батыл қолдай отырып, қазақ 
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алфавитін түрленген жаңа жүйеге келтіруге, ежелемей оқу мен төте 
оқуды қалыптастыруға жол салды. 

Ахмет Байтұрсынұлы ХХ ғасырдың бас кезінде араб әліппесін 
Кеңес үкіметінің жүргізген саясатына байланысты 1930 жылдардың 
ортасы мен соңына қарай ұлттық республикаларда орыс тілі 
ортақ қарым-қатынас құралы ретінде қоғамдық өмірдің барлық 
салаларында қолданыла бастады. 

1940 жылы орыс графикасына негізделген жаңа қазақ 
әліпбиі қабылданды. Латын әліпбиіне көшуге байланысты мәселе 
көтерілгеннен бері еліміздің түкпір-түкпірінде әртүрлі іс-шаралар 
жолға қойылып, үгіт-насихат, түсіндіру жұмыстары жүріп 
жатқандығы және оның әрі де жалғасын табатыны сөзсіз.

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында қазақ 
тілін латын әліпбиіне көшірудің кестесін жасап, алдағы екі жылда 
ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар жүргізілуі керектігін 
қадап айтты... Бүгінгі күнгі бұқаралық ақпарат құралдары мен 
зиялы қауым өкілдері арасында кеңінен талқыланып жатқан 
мәселелердің бірі – қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру үрдісі.  
Себебі жазу – белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана емес, ұлттың 
өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, 
мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Әр халықтың рухани, мәдени 
өсуін, ғылымы мен білімінің, барлық саладағы даму деңгейін 
көрсететін маңызы зор әлеуметтік-мәдени құбылыс.   Жазу арқылы 
өткен мен бүгінгі және болашақ өміріміз жалғастық табады. 
Ол – ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір. 
Ал, жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық 
саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, тіпті, әлеуметтік 
психологиясына әсер етеді. Түркітектес халықтар тілінде латын 
әліпбиі 1926 жылдан бастап қолданылады. Латын әліпбиін алғаш 
қолданысқа енгізгендердің бірі – Түркия мемлекеті. Біздің елде 
ХХ ғасырдың 20-жылдары қазақ зиялылары латын әліпбиіне көшу 
мәселесін көтерді. Қазақ тілінің табиғатына сай әліпби үлгісін 
жасап, қолданысқа енгізген болатын. Қазақ тіл білімінің, әліпбиінің 
негізін салған бірегей ғалым А. Байтұрсынұлы: «Біздің заманымыз – 
жазу заманы: жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге 
жеткен заман. Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза білу 
керектігі одан да артық», – деген болатын.  Бұл – ХХ ғасырдың 
басындағы қоғамдағы коммуникациялық үрдістерді зерделеуден 
туған ой болатын. Қазір адамзат баласы ХХІ ғасырға аяқ басып 

отыр. Жазудың маңызы бұрынғыдан бірнеше есе өскен заман. 
Сондықтан, әлемдегі елдердің басым бөлігі, соның ішінде туыстас 
түркі халықтары қолданатын латын әліпбиіне көшу – жаһандану 
дәуіріндегі рухани жаңғырудың алғашқы да маңызды сатысы 
болмақ. Латын әліпбиіне көшкенімізбен оны қолдану мерзімі ұзақ 
болмағаны тарихтан белгілі. Бұл – кешегі кеңестік идеологияның 
салдары еді. Түркітектес ұлттардың түбі бір түркі екенін, тамырын 
тереңге жайған түбегейлі тарихы мен мәдениеті бар елдер екенін 
ұмыттыру үшін жасалған сұрқия саясаттың айла-шарғысы болатын. 
Ал рухани жаңғыру дәуірінде құлдық санадан арылып, бұрынғы 
құндылықтарымызды қайта қалпына келтірудің қажетілігі өз-өзінен 
түсінікті жайт. Осы зерттеу жұмысын жүргізу барысында оқығаным 
Латын әліпбиіне көшу мәселесі өткен ғасырдың 90-жылдары 
көтерілді де тез басылып қалғанын білдім.  Тілші ғалымдар латын 
әліпбиіне көшудің тиімді жақтарын жан-жақты дәлелдеп берген 
екен. Солардың басты-бастыларын атап көрсетейік:

– шет елдердегі (Қытай, Монғолия, Түркия т.б.) қазақтармен 
мәдени, рухани байланысты нығайту үшін қажет;

– қазақ тілінің төл дыбыстарын таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер 
туады, ол өз кезегінде тіл үйренушілерге жеңілдіктер береді;

– мқазақ тілінің әуезділігі, орфоэпиялық заңдылығы қалпына 
келеді;

– түркі тектес мемлекеттердің интеграциялану үрдісіне оң 
ықпал етеді;

– ағылшын тілін меңгеру оңтайлана түседі;
Кеңес заманында жазылған, қазіргі заманға қажетсіз 

дүниелерден арылу үшін, қажетті рухани жәдігерлерді елеп-екшеп 
алуға мүмкіндік туады.

Қазақ тілін оқытуда басы артық таңбаларға қатысты емле, 
Қазақстанның кириллицаны тастап латынға көшуі – көршіміз 
Ресеймен достық байланыстарынан бас тартуы деген сөз емес. 
Бұл – тәуелсіз елдің ішкі ұлттық мәдени мәселесі. Ол мәселенің 
көрші елдермен қатынастарға қатысы жоқ. Ресей мен Қазақстанның 
достық негіздегі байланыстары екі ел үшін де пайдалы екені анық. 
Сондықтан Қазақстанның латын әліпбиіне өтуі Ресеймен достық 
байланыстарды жалғастыруға еш кедергі келтірмейді. Өзге ұлт 
өкілдерінің мемлекеттік тілді үйренуіне де өз әсерін тигізер еді. 
Мәселен, бұған дейін кириллицамен жазылып келген қазақ тіліндегі 
сөздерді латын әрпімен таңбалайтын болсақ, тіл үйренушілер ол 
сөздерді басқаша қабылдайды, олардың ойында басқа ассоциация 
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пайда болады: Қазақстан – Qazaqstan, өнер – óner, өзен – ózen, 
өмір– ómır т.б 2021 жылдын 28 қантарында латын әліпбиінің 
жаңа нұсқасы ұсынылды. Соңғы нұсқа латын алфавитінің негізгі 
жүйесінің 31 таңбасын қамтиды. Қазақ тілінің ерекше дыбыстары 
жеке әріптермен берілген: ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (φ), ғ (ğ), ш (ş).

ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры десек, бүгінгі компьютер заманында 
әлемдік ғаламтор жүйесіндегі ақпарат кімнің қолында болса, сол өз 
билігін емін-еркін жүргізе алады. Ал ақпараттың басты құралы – жазу. 
Яғни, ғаламтор жүйесінде үстемдік жасаушы – ол латын графикасы. 
Біз, қазақ елі, уақыт көшіне ілесіп, қалып қоймай, әлемдегі өркениетті 
мемлекеттердің қатарына қосылу үшін, жалпы ұлт ретінде сақталып 
қаламыз десек, көп кешікпей, әліпбиімізді латын жазуына көшіруіміз 
керек. Бұл – бүгінгі күннің, заманның талабы.
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ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫң РУХАНИ ДАМУ ЖОЛЫНДА 
АБАЙ ӨЛЕңДЕРІНДЕГІ ТАБИҒАТ ЛИРИКАСЫНЫң 

ҚОСАР ҮЛЕСІ

КАСКырбАев М. С. 
10 сынып оқушысы, Мамандандырылған «Зерде» 

дарынды балалар мектебі, Екібастұз қ.
ДуСуповА А. А. 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Мамандандырылған «Зерде» 
дарынды балалар мектебі, Екібастұз қ.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын 
үлгісі мен нақты қадамдарын көрсетті. Бұл мақалада сананы 
жаңғырту, ұлттық болмыстан, ұлттық кодтан алшақтап кетпей, оны 
жаһандану заманының құндылықтарымен үйлестіріп, Қазақстанның 
игілігіне жарату мәселесі көтерілді.

«Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты 
әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп 
жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден 
сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы 
елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін 
өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа 
дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек» [1]. Осы жерде 
бізге жеткен ең басты идея – тарихымызды санамызда сақтай отыра, 
болашаққа ілгері қадам басу. Бұл – Қазақстан Республикасының 
ұлттық идеясынан келген түйін-тұжырым. Рухани жаңғыру 
отандастардың бірегей тарихи мақсаты мен қаһармандық ұраны 
деуге әбден болады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев «Рухани жаңғыру» мақсаттарын «Абай және 
ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында тікелей Абаймен 
байланыстырады: «Абайды тану – адамның өзін-өзі тануы. Адамның 
өзін-өзі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық 
беруі – кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды ұлт дегеніміз де – осы. 
Осыған орай, Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына 
айналуы қажет. Абай қазақтың әр баласын ұлтжанды азамат етіп 
тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы – парасатты патриотизмнің 
мектебі, елдікті қадірлеудің негізі» [2]. Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев Абай мұрасы қазақ ұлтының жаңа сапасын қалыптастыруға 
қызмет ететінін, ал ақынның шығармаларындағы ой-тұжырымдар 
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әрбір жастың бойында халқына, елі мен жеріне деген патриоттық 
сезімді қалыптастыратынын ерекше атап өтті. 

Абай ақынның шығармашылығы еліміздің алға қойған 
мақсаттарға жету жолында үлесі зор екені даусыз. Ал Абай 
Құнанбайұлының табиғат лирикасы – Тәуелсіз Қазақстанның 
рухани даму жолындағы мәдени мұрасы. 

Абай – мөлдір махаббат, шынайы достық жыршысы, алғашқы 
махаббат сезімін табиғаттың көркем бесігіне бөлеп, қоршаған ортамен 
байланыста әлдилейді. Абай – табиғатпен тілдесе білген, табиғаттан 
тыныштық тапқан сезімтал қаламгер. «Киіз үй алдында кішкене 
ғана дөңгелек жер үстелде бірнеше кітаптары мен жұмыс үстінде 
ойға шомған ақын Абай ұлттық киімде малдас құра бейнеленеді. 
Жұмыс үстіндегі Абай арнайы ел-жұрттан оқшауланып, киіз үйін 
табиғат аясына оңашалап тіккенге ұқсайды. Бұл ақынның осы жазды 
шығармашылыққа арнауды жоспарлағанын тұспалдаса керек», – 
деп мұрағат саласын кешенді дамыту мақсатында құрылған достық 
келісімге орталық архив директоры Арнұр Қарымсақов Әбілхан 
Қастеевтің «Киіз үйдің жанындағы Абай» атты кескіндемелік 
туындысын талдай отыра, осындай тұжырымға келеді [3]. Осы 
ойлардан Абайдың табиғатқа қаншалықты жақын екенін аңғаруға 
болады. Абай тыным таппаған өмірден оңашада, табиғат аясында 
лирик ақынға ауадай қажет поэзиялық нәр алады. 

Абай – дүниедегі, табиғаттағы көркемдікті нәзік сезініп, ерекше 
бейнелей білген, табиғат көріністерін шебер жырлаған лирик ақын. 
Табиғат көркем әдебиеттен үлкен орын алды, көптеген ақындардың 
шығармаларынан орын тепті. Абайдың да айрықша көңілмен қалам 
тартқанының бірі табиғат болған және ақынның суреттеуіндегі осы 
табиғат бейнесі өзгелерден бөлек еді. 

Анамыздай жер иіп емізгенде, 
Бейне әкеңдей үстіңе аспан төнер.
«Жазғытұры» өлеңіндегі осы жолдар арқылы ақын жылдың 

осы мезгілінің жұртқа жылылығын, жақындығын сөз етеді. Жерді 
мейірбан анаға теңейді де, аспанды қамқор әкеге ұқсатады. Жалпы, 
қазақ әдебиетінде жерді ана кейпіне балау көп кездеседі. Мысалы 
Сұлтанмахмұттың «Адасқан өмірінде»:

Жер-анада жететін тамақ жоқтан,
Отыр ма адам бірін-бірі шайнап,- 

деп айтылады. Абайдың аспанды әкеге теңеуінде де мән бар. Ежелгі 
заманда адамдар әкені аспан деп түсінген. Абай бұл ескі нанымды 
жаңғыртып, өз өлеңінде суреттеу тәсілі ретінде қолданып отыр.

Ақын табиғат көріністерін тартымды, көркем бейнелер арқылы 
сипаттай отыра,  қазақ даласының бітімін, тұрмысын, өмірін, мінезін 
жеткізеді. 

Күн – күйеу, жер – қалыңдық сағынысты,
Құмары екеуінің сондай күшті.
Түн қырындап жүргенде көп қожаңдап,
Күйеу келді-ай, жұлдыз к... қысты.

Ай, жұлдызға жылы жел хабар беріп,
Жан-жануар қуанар тойға елеріп.
Азалы ақ көрпесін сілке тастап,
Жер күлімдер, өзіне шырай беріп.
Табиғаттағы күн мен түннің ауысуы арқылы қыстаудан бері 

кездеспеген, алыстап кеткен, ауыл жұртының  сипатын баян етеді. 
«Күн – күйеу, жер – қалыңдық сағынысты, Құмары екеуінің сондай 
күшті», – деген жолдар арқылы күйеу мен қалындық арасындағы 
ерекше қарым-қатынасты көз алдыңа елестетесің. Келесі табиғаттың 
күн жылуымен табиғаттың құлпыра бастауы бейнеледі. Бірақ, 
осы шумақ арқылы тек табиғат жайлы емес, бір-біріне қонақтаған 
жұртты, аулада асыр салған балалар, ойын-күлкі, гу әңгіме туралы 
бірден ойлайсың. Міне, ақын өлеңдерінде табиғаттың тек жалаң 
суретін ғана беріп қойған жоқ, оны адам өмірімен нық байланыстыра 
білді. Мал бағумен күн көріп, жайлауда мал бағып, көшіп-қонып 
жүрген қазақ елінің өмір шындығын айқын көрсетіп, табиғаттың 
әрбір өзгерісін мал баққан елге қандай әсер ететіндігін баяндады.

Абай адам мен табиғат арасындағы байланысты шебер жеткізе 
білген. «Поэзия дегеніміз не нәрсе... Поэзия дегеніміз – өмірдің 
көрінісі немесе өмірдің өзі. Одан да бетер: поэзиядағы өмір 
болмыстың өзіндегі өмірден гөрі әлдеқайда өміршең...», – деп орыс 
әдеби сыншысы Белинский Виссарион Григорьевич айтқан екен 
[4, 174 б.]. Бұл сөзге мән берсек, Абайдың қазақ бітімін табиғат 
көрінісімен тікелей байланыстыра өрнектеуі 19-ғасырдың соңы 
20-ғасырдың басындағы көшпелі қазақ халқының бітімін толықтай 
ашады, тіпті «өмірден гөрі әлдеқайда өміршең» суреттейді.

Абайдың табиғатқа деген махаббаты, сүйіспеншілігі, онымен 
тілдесе білуі – қазіргі жаһандану заманының қоғамына үлгі. 
Абайдың табиғат лирикасы – ақынның табиғаттан нәр алған ішкі 
дүниесінің айнасы. «Ол табиғат аясында өсіп, оны сүйе білді», – деп 
жазған еді Қажым Жұмалиев. Сол себепті, табиғаттың тілін шын 
мәнінде ұға алған лирик ақын ғана мазмұнды, реалистік сарында, 
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көркемдігі келіскен табиғат жайлы туындылар жаза алады. Поэзия 
дегеніміз – ғаламдық тіршіліктің дүрсілдеп соққан тамыры, сол 
тамырды кернеген қаны, лаулаған оты, күн көзіндей жарқыраған 
сәулесі мен шарпыған ыстық қызуы... [4, 175 б.]. Қазіргі ғаламдық 
тіршілікке Абайдың табиғатқа деген махаббаты арқылы қарасақ, 
қоршаған ортаның заңдылықтарын жақсырақ ұғынары сөзсіз.

Абайдың табиғатқа деген махаббаты ақынның оны сипаттауынан 
көруге болады. Ақын гүл, жапырақ солып, түсі қашқан күздің суық 
кескінін:

Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
Күз болса, дымқыл тұман жерді басқан.
Білмеймін, тойғаны ма, тоңғаны ма?
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айрылған ағаш, қурай, 

– деп, көңілсіз күздің кескінін: күз түсумен бірге бәйшешек 
солып, ағаштардың жапырағынан айрылғанын, шуақты жазда мәз-
мейрам болып келген жастардың, асыр салып ойнаған балалардың 
көрінбейтіндігін ерекше елестетеді. «Сұр бұлт», «дымқыл тұман» 
сияқты эпитеттер арқылы ақын күңгірт күздің келбетін жанды етіп 
жеткізеді.

Абай қыстың кейпін де аса шеберлікпен суреттейді. «Қыс» 
атты өлеңінде:  

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды.
Үсті-басы ақ қырау, түсі суық,
Басқан жері сықырлап келіп қалды.
 
Дем алысы – үскірік, аяз бен қар,
Кәрі құдаң – қыс келіп, әлек салды.
Ұшпадай бөркін киген оқшырайтып,
Аязбенен қызарып ажарланды,

– деп ақын ызғарлы қыстың да ерекше сипатын суреттейді. Мұнда 
шаруаға қолайсыз, аяусыз, қайтусыз, түсі суық қыс бейнеленген, 
бірақ ол сонымен қатар «ақ киімді, денелі, ақ сақалды» әсем келбет, 
сықырлап келіп қалған біртүрлі ғажап бейне ретінде де баурап 
алады. «Қысты жанды нәрсе етіп көрсетудің элементі Абайдан 

бұрын да болды. «Қылышын сүйретіп қыс келеді» дейді қазақ. 
Қысты қаһарлы батыр, жауынгер бейнесінде ұғады. Бірақ, Абайға 
шейінгі әдебиеттің қай нұсқасын алсақ та, қысты ақсақалды шал 
бейнесінде суреттеу болған емес. Қысты шал бейнесінде суреттеу 
– орыс әдебиетіне тән нәрсе», – дейді көрнекті абайтанушы Қажым 
Жұмалиев [5, 159 б.]. Ғалымның сөзіне сүйенсек, Абайды қазақ 
әдебиетінің табиғат лирикасына өзгеріс әкелген, болашақ лирик 
ақындарға үлгі болған реформатор ақын екенін білеміз. Абайдың 
ерекшелігі де сонда ол қазақ әдебиеті шегінде тоқталып қана 
қоймай, осы қазақ әдебиеті аясын кеңейте түсті. 

Ақынның «Желсіз түнде жарық ай» деген өлеңінде ауыл 
жазының бейнесі әсем, астарлы суреттеледі.

Желсіз түнде жарық ай,
Сәулесі суда дірілдеп,
Ауылдың жаны терең сай,
Тасыған өзен күрілдеп.
Қалың ағаш жапырағы
Сыбырласып өзді-өзі,
Көрінбей жердің, топырағы,
Құлпырған жасыл жер жүзі.
Ауылдың жанында, терең сайда өзен тасып, күрілдеп ағып 

жатыр. Ақын түнді желсіз, сайды терең, айды жарық деп бейнелейді, 
сәуленің дірілдеп көрінген қалпын, өзеннің күрілдеп естілген 
шуылын нақтылап сипаттап береді. Бірақ, бұл кімнің аулы, жылдың 
қай кезі, айдың қай мөлшері, сайы қайдағы сай, ағып жатқан қандай 
су сияқты қосалқы факторларға мән  беруді мақсат етпейді. Осы 
өлеңдегі Абайдың жүрегін елжіретіп, толғантқан – ауыл табиғатының 
таңқаларлық бейнесі, сұлулығы, адамның рухани байлығымен, 
ішкі сұлулығымен ұштасқаны. Сол себепті өлеңнің әр сөзі, суреті 
оқырманға соны жеткізеді. Өлеңнің мақсаты – қазақтың қарапайым 
халқының кейпін жасау деп ойлаймын. Жыл мезгілін анықтап айту 
маңызды емес, себебі жаздың іші екені өлеңдегі суреттен-ақ белгілі. 
Өлең жолдары ауыл адамдарының дағдыға айналған шаруадан 
босап, тыныс алған кезі екені, малдың ауыл маңында жайылып 
жатқан көрінісін береді. Өлеңнің әрбір жолы ауылдың көркем 
бейнесін жасауға ат салысып, тікелей қатысып тұр. Маужыраған 
әлсіз, көрікті түн, жарық ай осы көріністер ауыл түнінің адамға 
жайлылығын, адамның бейнесі бір табиғат аясында отырған қалпын 
танытады. «Тау жаңғырып» дегені де, ақынның суреттеуінде таудың 
малшылардың айғайы мен үрген иттердің дауысына үн қатып кетуі 
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де ауылды, қаншама елді аясына алған тау-тасты, табиғатты үнсіз, 
тілсіз, мелшиіп тұрғандай қылмай, адам мен табиғаттың арасындағы 
жақындықты, байланысты аңғарту ниетінен туған. Қазақтың даласы, 
түні, тауы, жапырағы, өзен-суы, жайқалған ағашы, көшпелі елдің 
қонған қоныс-жайлауы, жазғы топырақтың көк майса жасыл шөбі, түн 
күзеткен  малшылары, жастардың пәк, таза сүйіспеншілік махаббаты, 
жастығын, алғашқы сезімдерін сағынып еске алған ақынның осындай 
жап-жарық айлы түнде ауыл шетінде, аулақта жолығатын шағын 
арман-қалауы, біз өлеңнен осыншама шындықты табамыз, өткен 
ғасырдағы қазақ өмірінің тұтас суретін көреміз.  

Міржақып Дулатұлының «Абайдың өлген күнінен қанша 
алыстасақ, рухани сонша жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық 
ағарар, өнер-білімге қанар, сол күндерде Абай құрметі күннен-күнге 
артылар, «Бірінші ақынымыз» деп қабірін халқы жиі-жиі зиярат етер, 
халық пенен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді 
біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар» деп айтқан пікірі 
бүгінгі заманда да өзін ақтады, ертеңгі күні де жаңғыра бермек [6]. 

Жаһандану заманының басты зардаптарының бірі – адам 
баласының тіршілік тынысы әрі таусылмас қазынасы табиғаттың 
өзгерістерге ұшырап, сарқыла бастауы. Бұл мәселедегі шешуші 
фактор – адам және осы мәселенің болашағын да анықтайтын 
адам ғана. Табиғатты қорғау – қоршаған ортаны қорғау, табиғи 
ресурстар мен қоршаған ортаны сақтауға, ұтымды пайдалануға 
және молықтыруға бағытталған кешенді іс-шаралар жүйесі [7]. 
Сондықтан, табиғат байлығын дұрыс қолдана білу  бүкіл әлемнің 
қазіргі парызы болып отыр.        

Табиғат – бұл Абай Құнанбайұлының ұясы, сұхбаттасушысы, 
махаббаты, дәл осы жерде ол өз сұрақтарына жауап тауып, одан 
сабақ алды. Абай ақын қазақтың кең байтақ жерінен, тауларынан 
шабыт алған. Қазіргі ұрпаққа бұндай дара тұлға үлгі болмақ, өйткені 
қоршаған орта экологиясы – адамның рухани байлығының айнасы.

Абай Құнанбайұлының өлеңдері – мазмұны жағынан да, 
көркемдігі жағынан да, философиялық көзқарасы жағынан да қазақ 
поэзия жанрын әлемдік деңгейге көтерген шығармалар. Табиғат 
адамзат өмірінің басты бөлшегі болып қала бермек. Жаһандану 
заманында экологиялық мәселелерге көңіл бөлу маңызды 
екеніне баршамызға мәлім. Абайдың табиғатқа деген махаббаты, 
сүйіспеншілігі, онымен тілдесе білуі қазіргі жаһандану заманының 
қоғамына үлгі бола алады. Сонымен қоса, «Рухани жаңғыру» 
идеясын жүзеге асыруда маңызды рөл атқаратыны сөзсіз.
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АБАЙ КУНАНБАЕВ – НАШ ВЕЛИКИЙ ПОЭТ
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«Вcпoминaя жизнь людeй cвoeгo пoкoлeния, я cклoнен 
думaть, чтo вce мы – учeники вeликoй шкoлы Aбaя, нeпpecтаннo 
чepпaющиe знaния из бeзбpeжнoй кaк oкeaн coкpoвищницы мыcлeй 
Нacтaвникa», – oтмeтил Пеpвый Пpeзидeнт нaшeй cтpaны [1, 2 c.]. 

Aбaй Кунaнбaeв - вeликий пoэт кaзахcкoгo нapoда, филocoф 
– гумaниcт, кoмпoзитop, ювeлиpный мacтеp худoжecтвeннoгo 
cлoвa. Oн poдилcя 10 aвгуcтa 1845 гoдa в Ceмипaлaтинcкoй oблacти 
нa склoнaх гop Шынгыcтaу, нeдaлeкo oт иcтoчникa Кacкaбулaк. 
Изнaчaльнo пoэту дaли имя Ибpaгим. Гoвоopят, чтo нapeчeнию 
пoэтa таким имeнeм пpeдшecтвoвaл вeщий coн егo oтцa – Кунaнбaя. 
Вo cнe тoт увидeл великого представителя племени тобыкты – 
мыслителя и философа Аннет баба, который произнес имя святого 
сына Ибрахимом. Воспитанием мальчика занимались мать Улжан 
и бабушка Зере, которые были чрезвычайно обаятельными и 

https://www.akorda.kz/kz/events/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-abai-zhane-hhi-gasyrdagy-kazakstan-atty-makalasy
https://www.akorda.kz/kz/events/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-abai-zhane-hhi-gasyrdagy-kazakstan-atty-makalasy
https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/memleket-basshysynyn-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-atty-makalasy
https://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/memleket-basshysynyn-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-atty-makalasy
https://abai.kz/post/13151
http://kitappalatasy.kz/zhanalyktar/589-abay-175-mrzhayp-dulatovty-abay-atty-maalasy.html
http://kitappalatasy.kz/zhanalyktar/589-abay-175-mrzhayp-dulatovty-abay-atty-maalasy.html
https://gufo.me/dict/ecology_terms/ 
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одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом 
имя «Ибрагим» было заменено ласкательным «Абай», что означает 
«осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю 
свою жизнь и вошел в историю.

Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству 
народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе 
имама Ахмед – Ризы. Одновременно он учился в русской школе и 
к концу пятилетней учебы начинает писать стихи.

Но, по счастью для Абая Кунанбаева, его родная мать 
Улжан была женщиной замечательных качеств. Ее природный 
ум, сдержанность, рассудительность и исключительная любовь к 
сыну создали для Абая редкий в таких семьях уют родного гнезда. 
Улжан выделяла сына из числа остальных своих детей, и имя его 
– Ибрагим, данное отцом, она заменила ласкательным Абай, что 
означает «осмотрительный, вдумчивый». Это имя так и осталось за 
ее сыном на всю его жизнь. Живя в молчаливой отчужденности от 
Кунанбая, Абай и его мать нашли опору в лице бабушки Зере. Мудрая, 
многоопытная и мягкосердечная бабушка, сама познавшая за долгую 
жизнь горечь бесправного положения жены-рабыни, перенесла все 
надежды и любовь на внука. Заботы, наставления и ласки этих двух 
женщин смягчили суровые обычаи и правила, установленные отцом.

Преодолевая премудрости арабского богословия – 
психологического учения догмах ислама, Абай Кунанбаев в то 
же время расширял круг своих интересов. К этому времени в нем 
пробудилась любовь к поэзии. Еще в раннем детстве он слушал 
рассказы и воспоминания бабушки Зере, хранительницы живой 
старины и заучивал наизусть слышанные в ауле сказки, легенды, 
богатырские былины, исторические песни – все многообразное 
богатство творений акынов – певцов родных степей.

Абай Кунанбаев не только создает замечательные произведения, 
отражающие жизнь казахского народа, но и занимается переводом 
на родной язык произведений классико-русской литературы. 
Произведения и переводы великого поэта быстро распространялись 
в народе в рукописной и устной форме. Необыкновенный 
поэтический талант, ясный ум, гуманность, справедливость и 
любовь к народу - все эти замечательные качества Абая Кунанбаева 
сделали его необычайно популярным человеком.

Абай Кунанбаев очень любил родную природу. Он написал 
много стихотворений, посвященных Описанию природы степи 
в разное время года. Абай завоевывает необычайный авторитет, 

огромную и доселе в степи не встречавшуюся популярность. К 
нему стекаются акыны, певцы, композиторы, вокруг него толпится 
талантливая молодежь, создается социально - философская и 
литературная школы.

Абай Кунанбаев был талантливым композитором. Им создано 
около двух десятков мелодий, которые популярны и в наши дни. Абай, 
как властитель дум, вызывает дикую зависть, бешенное озлобление, 
проявившееся в самых коварных формах. Последние удары судьбы 
связаны со смертью близких ему людей. Он похоронен около своей 
зимовки в долине Жидебай, вблизи Чингизских гор, на 60 году жизни.

Первым, кто способствовал сбору и изданию полного собрания 
сочинений, своду данных о жизни и деятельности Абая, был Кокбай 
Жанатай – улы. Громадная работа по всем линиям абаеведения 
принадлежит М. Ауэзову. Помимо сугубо научных исследований 
жизни и творчества классика казахской литературы он благодаря 
роману «Путь Абая» запечатлел свое имя подле Ибрагима Кунанбаева.

Абай Кунанбаев как выдающийся ученый, мыслитель, поэт, 
просветитель, основатель новой национальной литературы, 
переводчик, композитор оставил неизгладимый след в истории 
страны. В его стихах и высказываниях национальность, мир, жизнь, 
мировоззрение, характер, душа, религия, менталитет, язык и дух были 
отражены в нем, а затем оценены как уникальное явление, Мир Абая. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своей статье 
«Ориентация на будущее: духовное возрождение» подчеркнул 
важность обновления общественного сознания. Сохранение 
национального самосознания и его адаптация к современным 
требованиям стало общенациональной проблемой. Потому что 
модернизация сознания открывает путь к прорывному развитию 
страны в ХХІ веке.В связи с этим я считаю, что наследие Абая очень 
полезно. Произведения великого поэта актуальны и сегодня. Идеи 
Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас.

Особое место в творчестве Абая занимает «Кара соз». 
Под этим наименованием объединены 45 «Слов» – небольших 
законченных фрагментов, выраженных в тщательно, художественно 
стилистически обработанной прозаической форме. Это и 
непосредственное обращение к читателю, откровенный разговор 
– собеседование, это и «ума холодных наблюдений и сердца 
горестных замет», это и философия жизни отдельного человека на 
фоне судеб народа. Термин «кара» (черный) в сочетании с термином 
«соз» (слово) чрезвычайно многозначен: это и обозначение прозы в 
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отличие от рифмованной речи и текста, это и обозначение печали, 
и, наконец, обозначение, идущее от тюркской традиции, важного, 
значительного, первостепенного. 

Абай Кунанбаев, утверждая, что «поэзия – властитель языка…», 
сам был повелителем поэзии, «сыном не только отца, своего народа, 
но и всего человечества».

В развитии литературы и культуры казахского народа 
исключительную веру сыграло творчество Абая Кунанбаева – классика 
казахской литературы, композитора, выдающегося общественного 
деятеля, горячего поборника дружбы русского и казахского народов. 
Образ великого поэта Абая Кунанбаева до сих пор привлекает к себе 
внимание многих выдающихся писателей, художников и поэтов. С его 
именем связано почти полувековое развитие казахской литературы, 
в его творчестве воплощены идеи и мысли второй половины 
девятнадцатого века – кануна великих революционных событий. С 
именем Абая связано прогрессивно-демократическое направление 
казахской общественной мысли и литературы того периода.

Абай Кунанбаев подчеркнул, что одной из хороших вещей 
является изучение языка. Поэт в своей двадцать пятой речи далее 
говорит, что другой язык даст человеку: «Тот, кто знает язык и 
искусство каждого, войдет в кризис единства с ним, и он не будет 
гореть в преувеличении» [2, 60 с.].

Абай – гений мирового уровня казахской земли. Он дал плод 
ума всему человечеству.

Абай – замечательная фигура среди мыслителей мирового 
уровня. Действительно, произведения мудрого поэта могут 
обогатить духовную жизнь не только казахов, но и всего 
человечества. Потому что содержание произведений Абая полно 
общечеловеческих ценностей. 

Имя Абая Кунанбаева продолжает расти на казахской земле. 
Если мы будем считать его пословицы духовными сокровищами, 
то достоинство нашей родины перед миром непременно возрастет.

Мечта Абая Кунанбаева – мечта народа. Мы должны держать 
свои мечты и мечты под контролем. Воля Абая Кунанбаева 
направляет новый Казахстан в XXI веке на такие высоты.

Абай Кунанбаев призвал воспитать каждого казахского ребенка 
патриотом страны. Его наследие – школа мудрого патриотизма, 
основа почтения страны. Поэтому, если хотим, чтобы мы  были 
образованными, следует не уставать от чтения великого поэта и 
заучивания его стихов.

Произведения Абая Кунанбаева  вдохновляют молодое 
поколение  на служение своему народу, поддерживают в нем 
стремление к просвещению, знаниям, к развитию наций через 
культуру. Они всегда актуальны. Жизнь Абая, «…который боролся 
с тысячами один», – пример непреклонного поиска правды и 
справедливости для потомков.

ЛИТЕРАТУРЫ
1 Казахастанская Правда № 12, 2021
2 Слова назидания  – Википедия, с 142, 1999,

ӘУЛИЕ, ХАЗІРЕТ ҒАБДУЛ-УАХИТ ТІЛЕНШІҰЛЫ

МАНАп А. е. 
5-сынып оқушысы, Бекмұрат Уахатов атындағы ЖОББМ, 

Павлодар обл., Аққулы ауд., Мерғалым а.
СМАгуловА  г. М. 

мұғалім, Бекмұрат Уахатов атындағы ЖОББМ, 
Павлодар обл., Аққулы ауд., Мерғалым а.

Ертеде  ата-бабаларымыз рулық бірлестік бойынша жеке-
жеке ауыл болып, қауымдасып өмір сүргендері бәрімізге де 
мәлім. Сол көптің бірі болып күн көрістің қамына орай тұрмысын 
қалыптастырған Тіленші болатын.

Тіленшінің отбасы  екі ер бала мен екі қыз баланың өмірге 
келуімен шектелген. Осы жанұяның ауыз толтырып айтып үміт 
артатын тұңғыштары Ғабдулуахит болды.  Дүниеге 1853 жылы 
келген Ғабдулуахит дәріс алып, ауыл молдасынан алты жасынан 
бастап арабша сауатын ашады. Ол сабақты зер сала тыңдап, ынта 
-жігерін білім алуға жұмсады.  Аз уақыт ішінде әліппені игеріп 
алды. Сөйтіп, ауыл мектебіндегі шәкірт тең құрбыларыныңалдына 
шығады. Ата-анасы, ауылдастары құртақандай балдырғанның оқу 
білімге құштарлығын, зеректігін көріп балауса кезінің өзіндегі 
ұстамдылығы мен сабырлығы және тіршілікке көзқарасын жете 
түсінген жұртшылық, тегіс бірауыздан, қайткенде түлектерін әрі 
қарай оқытуды жөн көреді. Осы тұжырымға келіскен ауылдас 
қауым, қолдау мен қаражат жинап, Бұхари-шаріпке аттандыруға 
ұйғарып, спарға шығарып салады. Ел – жұртты, ортаны жоқтатпас 
үшін және қамқорлық танытар деген оймен қасына  серік болсын 
деп, інісі Сәбитті қосып жібереді. Бірақ туысы көп ұзамай 
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жалғызсырап, ауылын сағынады. Жатса-тұрса да апалаумен таң 
атырып, күн батырады. Ақыры оқуын тастап, елге қайтпақшы 
ниеті оңайға түспеді. Алдымен шәкірт атына кір түсірсе, екіншіден  
аз қаражатты орынсыз пайдалануға әкеліп соқты. Сөйтіп Сәбит 
бауыры туған ошағына жетіп тынышталды. Ғабдулуахит жалғыз 
қалса да, өзінің армандаған жоғарғы дәрежесіндегі діни оқудың 
барлық қиындығын жеңе отырып, медреседегі 500 шәкірттің 
алдыңғы қатарында болады. 15 жыл ішінде өтілетін 12 пәнді түгел 
тәмәмдап медресені аяқтайды. Үздік біртіріп «Хазрет» атағына ие 
болған төрттіктің ішінде Ғабдулуахит атамыз да бар еді.

Күндердің бірінде, араға он жылға таяу өткізіп, Тіленші 
баласының саулығын білуге және кезекті оқу жылының аяқталуына 
сай демалысқа шыққан  Ғабдылуахитты ертіп, елге қайтып келе 
жатқан жолда көзге қолайлылау бір жерді көрген әкесі қоналқаға 
тоқтайық деген ниет білдіреді. Үлкеннің тілін қадір тұтқан баласы 
көңілдегі күдігін сездірмей, келісіп түнеп қалады. Түннің ауған 
мезгілінде жолбасшы оянып, ұлын іздестіріп, көзін ашса, айнала 
қоршап ысқырған жыландардың ортасында баласы күбірлеп үлкен 
бір діниқағиданың тарауын үзбей оқып отырғанын аңғарады. Ойына 
бөгет жасап, бұзбайын, – деп ойлап, кері аунап түсті де, бұғып жата 
береді. Бірақ мына қарсы алдындағы күтпеген сүйкімсіз кездесу қанша 
көз жұмғанымен ұйқы келтіре ме? Өйткені денесі мұздап, жүрегі 
қобалжып, қорқыныш үрей туғызды. Осы төзгісіз жайды сейілткендей 
Ғабдылуахит «Ух» деп , ауыр күрсініп «ғафу-әр-раһман әр-рәһиммін» 
дегенде ғана дегбірі қашқан ой желісінің сабасына түсіп, қайта оралуы 
суыған көңіл күйінің дауалағандай, ұлының үнін қостап «Ия Алла, 
тәуба, шүкіршілік» – деп сиынуын естіртіңкіремей шығарды. Осыны 
күткендей «қабылдығы Тәңірімізден болсын». Сіз оянғаннан бері әбден 
дұрыс істедіңіз. Ұйқымыз қанды білем, жүріп кетуге қалайсыз? – дейді.

– Жарайды, – деп қысқа қайырып, баласының тықыр-шуынан 
секем алып, жан-жаққа басын көтеріп жалтақтағанда, айнала 
жым-жырт, оғаштау ештеңе шалынбады. Тек қана жаңа туып 
келе жатқан күннің қызыл алауы табиғатпен ашына қауышып, 
жер анадан аршындай аттап, қашықтай бастапты. Дереу ат көлігі 
дайындалысымен жолаушылар алған бағыттарына қарай ширақ 
қимылмен бастай жөнелді. Бұдан айықтырғысы айықтырғысы себеп 
болды ма, Тілекеннің көкейінен кетпей тұрған түнгі оқиғаның мән-
жайын сұрастырғанда, ол саспай былай депті. Алланың әмірімен 
жылан патшасының сақшылары Бұхари-шәріптен шыққан бір 
шәкірттің осы тұста аялдайтының біліп, бір жылдан астам уақыт 

күткен. Мақсаттары: қиямет дарғайымда адамзат пен әлемдегі 
тіршілік болмыстарының баршасына сұрау-сауалдың, әркімнің өз 
жауапкершіліктеріне тексеріс болатындығын анықтау еді. Мен діни 
негізде жауап беріп, оны дәлелдеуге күш салдым. Ана бір әзірде 
сіз оянғанда,басын көтеріп таңдана ма деп сасып, қауіптеніп едім. 
Орайы келіп қайта жаттыңыз. Егер керісінше болса екеумізге де 
қауіп төніп тұрды. Әйтеуір олар сезбеді.

Бұхарадан оқуын тәмамдап, елге хазірет атағына ие болып 
оралғанда Нұрмұхамиедтің (Нұрекеңнің) немересі Темірғалы Түйте 
баласы Сейтен – Малыбай елінде болыс еді. Осы өңірге ислам 
дінің тарату үшін  мешіт- медресе салуды Темірғалы өз міндетіне 
алады. Қазіргі Шарбақты ауданы Есілбай ауылының сыртындағы 
ну қарағайдың бауырынан биік етіп Ғабдулуағит жетекшілік еткен 
Есілбай ауылының медресесінен 5–6 жылдың ішінде, ауыл-ауылға 
молда болуға аттанып жатты.

Ұлы Хазреттің қасиеттеріне тоқталатын болсақ мешіт-медресе 
ұстағанда ислам дінін тарату, шәкірттерге ұстаздық етумен бірге 
халықты инабаттылыққа, имандылыққа тәрбиелейді. Сөйтіп, өз 
жұртының рухани байлығына, тән саулығына көңіл бөле білді. Әсіресе 
есінен таңған, әртүрлі дертке шалынған сырқаттарды дұға оқып, 
дауалап сауықтырған. Сырқаттың себебін, айығу жолдарын, болжап, 
біліп отырған. Тап жауларын құртуға шығарылған жолаушылардың 
бір тобы «Келдіқыз» ауылында Кеңес  өкіметінеқарсылардың бір 
үлкен ұйымдастырушысы бар – деген хабар бойынша мешітте, 
жайнамаз үстінде отырған хазыретті ұстап, уүйімен де тілдестірмей, 
үкімін де өздері шығарып, атып тастамақ болады. Бір солдат Хазреттің 
қолындағы құранға жармасып, бір бетін жұлып алып темекі орап 
тартады. Сәлден кейін оның аузы бір жағына қисая бастайды. Сонымен 
үш солдат Хазретті қарағай ішіне ертіп әкеліп, қолына күрек беріп, 
өз көріңді өзің қаз – деп бұйрық береді. екі күрек бойындай шұңқыр 
пайда болысымен Хазретті тыр жалаңаш шешіндіріп тұрғызып 
қояды. Бұлардың атуға ыңғайланғанын сезген Хазрет: Шырақтарым 
бір тілегім бар, иманымды айтып, екі рекағат намаз оқиын. сонан 
соң еріктерін білсін дейді. Иманын айтып, екі рекағат намазын оқып 
Аллаға сиынып: Ал жараңлар, не не істесеңдер де мен дайын деп, 
ажалға қасқайып қарсы тұрады. сол уақытта, бастығы айқайлап 
атуға бұйрық береді. бірақ мылтықтарында үн жоқ. Осылай үш рет 
қайталағанда да мылтықтар от алмай қалады. Ашу қысқан қызыл жаға 
қылышын суырып ұмтылғанда сіңірлері тартты ма, кім білсін, оң жақ 
қолымен мойыны тұтасып сіресіп қалады. Мұндайды бұрын естісе де 
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көрмеген жан алғыштар не істерлерін білмей сасқалақтап Хазреттен 
жылап кешірім сұрайды. Енді Хазрет атамыз асықпай оларға шарт 
қояды. Бұдан былай бұл елге және маған тиіспейміз – деп қолхат 
жазып берсендер мен райымнан қайтамын. Көнбесеңдер екеуіннің 
де өмірлерін осылай өтеді – деп қасарысады. Шынында да, бұлар өз 
тараптарынан ештеңе шығара алмайтындарына көздері жеткен олар 
лажсыздар қойылған талапты орындамаққа ниет білдіреді. Өйткені 
командирдің қолы асылып тұрса, мойны да қозғалтпай сірескен 
қалыпта болатын. Тіпті саусақтары да қылышқа жабысып ашылар 
емес, қайта қыса түсіп, жанын жеп барады. ал екіншісінің хәлі мәз 
емес. Аузы қисайып құлағына таяп,адам шошынарлық күйге түскен. 
Әзірше дені сау үшіншісіне рұқсат беріп, орталықтағы бастықтарына 
болған жайды хабарлапкелуге шапқыншы болып кетті. Асығыс жеткен 
бастық қарамағындағы бағынышты екеудің мүшкіл күйін көріп 
түңілді. Бірақ өз тарапынан әдіс-айламен қасиетті күшке арашашы 
бола алмасын ұқты. Қинала-қинала, басын шайқап, «Ой как тут ужас» 
– деп, амалсыздан Хазреттің талабын орындауға мәжбүр болып, қол 
машинкаға басылған бір беттегі жазылған анықтамаға қолын қойып, 
мөрін басып берді. Сонымен өз ажалы жеткенше Ғабдулуахит Қазретке 
ешкімнің қиянат жасауға батылы да жетпепті. Осындай оқиғадан кейін 
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас» деген ойға келемін.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 kzinform.com
2 nomad.su

«МӘңГІЛІК ЕЛ АЛЫПТАРЫ»: ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫ 
– РУХАНИ ЖАңҒЫРУ МЕН РУХАНИ ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ

орыНбАевА А. ж.
10-сынып оқушысы, Қараоба ЖОББМ , Павлодар обл., Ақтоғай ауд. 

Елбасы Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның болашағын «Рухани 
жаңғыру», «Мәңгілік Ел» идеясымен байланыстырғанда, алдыңғы 
кезекке ұлттың тарихи санасын қояды. Ұлттың тарихи жады 
неғұрлым терең, тарихи санасының тамыры неғұрлым берік болған 
сайын әрбір адамның да, қоғамның да рухани әлемі кең әрі таза 
болады. Бүгінгіні танып, болашақты барлау үшін өткенді білу 
қажет. Әсіресе, халқының қамын жеп, ұлтының ертеңіне қалтқысыз 

қызмет еткен, ел тарихында аты мәңгі өшпейтін дара тұлғалардың 
– «Мәңгілік ел алыптарының» тағылымға толы өмір жолынан үлгі-
өнеге ала білу маңызды. Сондай ғұламалардың бірі әрі бірегейі – бар 
ғұмырын ағартушылық іске арнаған, қазақтың аса көрнекті ағартушы-
педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай 
Алтынсарин. Ұлы ағартушының туғанына биыл 180 жыл толып отыр. 
Осыған орай Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығына шолу 
жасап, оның шығармаларындағы рухани-адамгершілік идея мен 
бүгінгі таңдағы «рухани жаңғыру» идеясы арасындағы сабақтастық 
пен үндестікті табу – зерттеу жұмысымның негізгі мақсаты.

Адамзат дамуының қай кезеңінде болсын рухани тәрбие 
мәселесі аса маңызды болған. Ата-бабаларымыз жас ұрпақтың ұлттық 
тәрбиемен сусындауына айрықша мән берген. Ұлттық тәрбиенің өзегі 
– рухани-адамгершілік тәрбие. Жастарға рухани-адамгершілік тәрбие 
беру, болашағына жол сілтеу – бүгінгі кезек күттірмес мәселе. Рухани 
- адамгершілікке тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Баланың 
сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның 
рухани-адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Жас ұрпақтың бойына 
адамгершілікті сіңіретін, оны жүрек тазалығына, бауырмалдыққа, 
татулыққа, адалдыққа тәрбиелейтін ұлттық құндылықтарымыздың 
бірі – Ы. Алтынсарин шығармалары. 

Қазіргі таңда білім мен ғылым күннен-күнге қарыштап дамып 
жатыр. Алайда, қоғам ілгері дамығанмен, рухани даму жағынан әлі 
де ақсап жатқанымыз мәлім. Сондықтан, елімізде «рухани жаңғыру» 
мәселесіне баса назар аударылып келеді. Ал бүгінгі күн мен Ыбырай 
өмір сүрген кезеңді салыстырсақ: ол заманда рухани даму тұрмақ, 
ғылым-білімнің өзі дамымаған кез еді. Соған қарамастан, Ыбырай 
қоғамдық прогресті қолдап, қазақ қоғамының келешегін дұрыс тани 
білді, қоғамдық өмірдің талап-тілегін, мұқтаждығын дұрыс түсіне білді. 
Ол «қазақтарға – осы дарынды, ақыл иесі мол халыққа – кешікпей 
тұрып рухани және қоғамдық даму жолына түсетін дұрыс бағыт 
беру – қалай дегенмен аса қажет болып отыр» [1, 27 б.] – деп жазды 
өз жазбаларында. Яғни, Ыбырай қазақ халқының «қоғамдық және 
рухани дамуын» көздеді. Бүгінгі күн тұрғысынан алсақ, халықтың 
«рухани жаңғыруын» қолдады, «Мәңгілік ел» болуын қалады. Ыбырай 
Алтынсарин бар өмірін осы мақсаттың орындалу жолына арнады.

Ы. Алтынсариннің педагогикалық қызметінде рухани-
адамгершілік тәрбие ерекше орын алады. Алтынсарин «балаларға 
өнегелі тәрбие беру аса маңызды іс» деп білді. Ол шәкірттерді 
адамгершілікке, адал еңбекке, Отанды сүюге тәрбиеледі. «Барлық 
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күш-жігерімді олардың мінез-құлқына да ықпал етуге жұмсаймын, 
кейін парақор біреу болып шықпауы үшін» [2, 18 б.], – деп жазады 
ол. Ы. Алтынсариннің тәлім-тәрбиелік идеялары XIX ғасырда 
қазақ халқының тәлім-тәрбиелік құндылықтарын жаңа деңгейге 
көтерді. Ыбырайдың өскелең ұрпақты отансүйгіштікке, еңбекке, 
имандылыққа тәрбиелейтін үлгі-өнегеге, ғибратқа толы шығармалары 
ешқашан да өзінің маңызын жоймайды. Олар балалар мен жастарды 
талаптылыққа, сабырлылыққа, мейірімділікке, рақымды болуға, 
обал мен сауапты танып-білуге, әлсіздерді ренжітпеуге тәрбиелейді. 
Иманды, шыншыл, жомарт болуға шақыра отырып, ойланып 
сөйлеуге, кәсіпкерлікке, тазалыққа, әдептілікке, қанағатшылдыққа, 
әділдікке, жинақылыққа, өтірік айтпауға, надандықтан аулақ болуға, 
жамандықтың өзіне жақсылық жасауға, қонақжайлылыққа, тәкаппар 
болмауға, жан-жануарға қамқорлық көрсетуге үндейді. Ыбырай 
жастарға бала кезінен бастап дұрыс тәрбие бергенде ғана бұл 
міндеттерді іске асыруға болатындығын жақсы ұғынды. Сондықтан 
ЬІбырай ағартушылық саласындағы өзінің барлық жұмыстары 
мен шығармашылығын осы мақсатқа бағындырды. Ыбырайдың 
қазақ балаларына арнап жазған «Қазақ хрестоматиясына» енген 
материалдарға зер сала қарасақ, оның балалардың жас ерекшеліктері 
мен қабылдау мүмкіндіктеріне сәйкес құрылғанын көреміз. Сондай-
ақ, осы мақсатта автордың халық ауыз әдебиеті асыл үлгілері мен 
мақал-мәтелдерді, небір көркем шешендік сөз нұсқаларын таңдап-
талғап енгізу де нәтижесіз болған жоқ. Ыбырай шығармаларының 
тілі жеңіл, балалардың ұғымына ауыр тимейді, түсінікті, айқын 
жазылған және тәрбиелік мәні зор еңбектер. Сондықтан да, әлі 
күнге дейін көтерген тақырыбы жағынан мазмұнын жоймаған 
шығармалар ретінде бүгінгі күнгі оқулықтарымыздың бетінен түскен 
жоқ. Мұның өзі ағартушының алысты болжай білетін ғалым-ұстаз 
екенін аңғартады. Ыбырай жастарға әр уақытта да зор сеніммен 
қарады, олардың тамаша келешегіне сеніп, ғылым мен техниканың 
жаңалықтарын қазақ даласына осы жастар ғана жая алады деп сенді. 

Ыбырайдың «Қазақ хрестоматиясы» әйгілі екі өлеңмен 
ашылады. Ақын бұл өлеңдерді өз кезінде «Сөз басы» деген атпен 
алған. Рухани тәрбие беруде «Кел, балалар, оқылық!», «Өнер – 
білім бар жұрттар» өлеңдерінің маңызы аса жоғары. Екі өлеңде 
де ағартушы оқу-білімнен кенже тұрған халық үшін ғылым мен 
техниканың жетістіктерін насихаттап, қазақ жастарын білім алуға, 
мәдениеттің жаңа дәстүрлерін игеруге, бойға сіңіруге шақырды. 
«Өнер-білім бар жұрттар» атты өлеңінде таныс емес техника 

заттарының іс-әрекеттерін алдымен өз өмірімізде бар нәрселермен 
теңеу арқылы ұғындырмақ болады. Айталық, ол паровозды «аты 
жоқ құр арба» деп бейнелесе, ал суда жүзген кемені кәдімгі «нән 
балыққа» балайды. Бұл, біріншіден, жұмбақ шешіп үйренген 
қазақ балаларының ойлау қабілеті мен соған деген ықлас-ынтасын 
арттырса, екіншіден, жаңа заттың болмысы мен қызметінен 
хабардар етіп, нақты түсінік береді. 

Қазіргі таңда елімізде қандай да бір жұмысқа орналасу үшін 
кәсіптік білімнің болуы аса маңызды. Қалаған кәсіпті таңдап, сан 
түрлі оқу орнының біріне оқуға түсуге болады. Ал Ы.Алтынсарин 
өмір сүрген кезеңде мұндай таңдау болған жоқ. Сондықтан, 
жастарға кәсіптік білім берудің маңыздылығын терең түсінген 
Ыбырай Алтынсарин  қазақ жастарын оқу, өнер, техниканы игеруге 
үндейді. Халқымыздың жарқын болашағын көрегендікпен болжай 
білген Ыбырай: «Қазақ халқы азбаған халық, оның ой-пікірі еркін, 
оның келешегі үшін оған тек сана-сезім жағынан жалпы білім 
мен пайдалы өнерді үйрену керек болып отыр» [3, 159 б.], – деп 
көрсетті. 1883 жылы Торғай қаласында ол ашқан қолөнер мектебі 
қазақ даласындағы тұңғыш кәсіптік-техникалық оқу орны болды. 
1888 жылы Орскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарынан 
оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебі ашылады. Өзінің 
мал-мүлкін Қостанайда ауылшаруашылық училищесін ашуға 
жұмсауға өсиет етуі де Ыбырайдың азаматтық-ағартушылық  
тұлғасын биіктете түседі. 

Ыбырай нағыз қазақ балалар әдебиетінің негізін қалап, «қазақ 
балалар әдебиетінің атасы» деген құрметті атаққа ие болды. Ол 
әдебиеттің қоғамдық өмірдегі тәрбиелік маңызына айрықша мән 
берді. Оның пікірінше, әдебиет халықты сауаттандыра отырып, 
оны білім мен мәдениетке қарай жақындатуы керек, өмірге 
көзқарасын тәрбиелеп, рухани санасын жетілдіре түсуге міндетті. 
Ы. Алтынсариннің «Бай мен жарлы баласы» атты әңгімесі өзге 
шығармаларынан тәлім-тәрбиелік сипаты жағынан жеке дара тұр 
деп айта аламыз. Мұнда жазушы бай баласы Асан мен кедей баласы 
Үсенді бас кейіпкер етіп ала отырып, әлеуметтік мәні зор ірі мәселеге 
назар аударады. Жоқшылық көрмей, тек дайынға үйренген бай 
баласы Асанның өмірге икемсіздігін, ал бұған қарсы еңбексүйгіш, 
тәжірибелі кедей баласы Үсеннің қиын сәтте икемділігін нанымды 
етіп сипаттайды. Сол арқылы өмірдің күрделілігін аңғартып, қандай 
қиыншылықты болса да еңбек пен тәжірибе жеңеді деген байсалды 
пікір ұсынады.
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Жастарға рухани тәрбие беруде мақал-мәтелдердің, 

афоризмдердің маңызы зор екені белгілі. Сондықтан Ыбырай өз 
әңгімелерінде шешендік, нақыл, аталы сөздерді жиі қолданып 
отырады. Айталық, ол «Әке мен бала» әңгімесінде ақыл-насихатқа 
толы: «Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боларсың, азға 
қанағат ете білмесең, көптен де құр қаларсың» – секілді тағылым 
ұсынса, «Қыпшақ Сейтқұлда»: «Сейтқұл жұрт ағасы болды, енді 
сол жұртының адал бейнет, табан ет, маңдай терімен тапқан 
дәулетін аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы бөріден сақтаудың 
қамын ойлап, уайымға қалды» – деп ел ағасының халық алдындағы 
жауапкершілігін үлгілей сөйлейді. Автор өзінің басқа да көптеген 
өсиет әңгімелерінде оқырмандарын адамгершілікке үндейді.  
Мысалы: Асыл шөп әңгімесіндегі сабырлық пен төзімділікке 
шақырған Бәтима, бай баласына «обал болады» деп, құспен 
ойнауға тыйым салған Үсен, әкесі үшін өз қолын кесуді өтінген 
мейірімді қыз, «Аурудан-аяған күштірек» әңгімесіндегі Сейіт. 
Қысқа әңгімелерінде Ыбырай жас шәкірттерді адамгершілікке, 
ізгілік пен бауырмалдыққа, адал еңбек пен әділдікке, әдептілік 
пен сабырлылыққа, зейінділік пен білімді еркін игеруге шақырады. 
Ыбырай прозасының басты ерекшеліктері неде дегенде, мынаны 
айтуға тиіспіз: ол қазақ халқының мәдени-әлеуметтік өмірін арқау 
ете отырып, жаңа буын жастардың рухани тұрғыдан өсіп-жетілуіне 
қажетті үлес қосуды мақсат тұтты. Әр алуан тақырыпты қамтитын 
әңгімелер де осы тәрбиелік мақсатқа қызмет етті.

Ы. Алтынсарин қазақ халқының іргелі ел болуы үшін ұлттық 
тіл мен әдебиет, мектеп пен баспасөздің аса қажет екеніне барша 
жұрттың назарын аударды, «ұлттық мектеп болу үшін онда сол 
халықтың қаны мен жаны, рухы болуы тиіс» – деді. Расында 
да қазіргі таңда да көп айтылып жүргендей, ұлт мектептерінің 
қай-қайсында болса да ана тілімен қатар, сол халықтың рухы, 
оның өсіп-өну тарихы, әдет-ғұрпы, тұрмыс-салты, елдік дәстүрі 
жайында тиянақты білім бермейтін болса, онда ол ұлттық мектеп 
бола алмайтыны хақ. Бүгінгі таңда бұл мақсатқа біртіндеп болса 
да қол жеткізіп келеміз, қазақ мектептерінің де, орта арнаулы және 
жоғарғы оқу орындарындағы қазақ бөлімдерінің де саны жыл санап 
көбеюде. Дегенмен, қазақ тілінде сабақ жүретін мектептердің бәрін 
бірдей ұлттық мектеп деп айтуға болмайды. Бұлардың нағыз ұлттық 
мектеп болуы үшін онда қазақ халқының рухы болуға тиіс. 

Қорыта айтқанда, Ыбырай Алтынсарин шығармаларының 
қазақ халқының рухани мәдениеті тарихындағы маңызы өте зор. 

Алтынсариннің прогрессивтік идеяларының мазмұны мен негізгі 
бағыты, дүниетанымы мен қоғамдық-әлеуметтік көзқарастары 
қазіргі оқу-тәрбие ісіне аса қажетті құнды руханият болып 
табылады. Ыбырай Алтынсарин – бар саналы ғұмырын туған 
елін өнер-білімді, өркениетті, мәдениетті елдерінің қатарына қосу 
жолына арнаған көрнекті тұлға. Қазақ халқының асыл перзенті,  
Ы. Алтынсаринді мәңгі есте қалдыру мақсатымен оның есімі 
еліміздің Білім академиясына, 51 мектепке, 1 колледжге және 
1 педагогикалық институтке берілген. Тұңғыш-педагог атымен 
бірқатар елді-мекен, көптеген көшелер аталған, мұражайлар 
ашылған. Білім беру саласының үздіктері үшін «Ы.Алтынсарин» 
медалі тағайындалған. Ыбырай өзінің ағартушылық, педагогтік, 
ақын-жазушылық тарихи қызметі мен зор талантын, жан-жақты 
терең білімі мен қайрат-жігерін жас ұрпақты оқытып, тәрбиелеуге, 
оқушыларды өз кезінің озық ғылымымен қаруландыруға арнаған. 
Ыбырай шығармалары жастардың бойына рухани тәрбие 
нәрін құйып, қоғамда рухани адамгершілігі жоғары адамдар 
қалыптастырады. Сол себепті, Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен 
тұспа-тұс келген Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы қарсаңыда 
ұлт ұстазының шығармаларын қайта жаңғыртып, барынша 
насихаттауымыз қажет.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Алтынсарин Ы. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2007. – 

276 б. 
2 Алтынсарин Ы. Өнер-білім бар жұрттар (Өлеңдер, әңгімелер, 

очерктер, хаттар және естеліктер). – Алматы: Жалын, 1991. – 184 б. 
3 Ыбырай Алтынсарин тағылымы. – Алматы: Жазушы, 1991. 

– 230 б. 
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сы САМАУРЫН – ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫң ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕРІ

СержАН А., ҚуАНыШҚызы Н.
5-6 сынып оқушылары, Лебяжі ЖОББМ, Аққулы а.
ТурСыНбАевА г. Н., АхМеТжАНовА ж. е.

химия мұғалімі, Лебяжі ЖОББМ, Аққулы а.

«Сырмақ сырған оюлап, жақсы көрем апамды, Шай ішетін 
қоюлап, жақсы көрем атамды» – демекші шай ішпейтін қазақ жоқ. 
Сондықтан да шайлардың ішіндегі ең құндысы самаурынның 
шайы.Тарихи деректер бойынша Тула шеберлерінің 100 литрлік 
самаурынды жасап, оны бүкілресейлік староста М.И.Калининге 
сыйлыққа тартқаны белгілі. Ертеде шайды адамды түрлі улану 
кезінде және ой, дене еңбегінен шаршағаннан арылу үшін дәріге 
ішкен. Қара шайға қарағанда көк шай адам ағзасына өте пайдалы. 
Мысалы: Өзбекстан тіс дәрігерлері оқушылардың тіс ауруымен 
сирек ауыратынын байқаған. Кейін белгілі болғандай көк шайдың 
құрамында эмальдың бұзылуына жол бермейтін фторлы заттар бар 
екен. Сүт қосылған қою шай дәрі-дәрмектен, ішімдіктен уланған 
жағдайда удың бетін қайтарады [4 б, 88].

Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге 
сүйенсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1–2 келі шай 
ішеді екен. Қазақтардың шайды қалай ішетіні туралы XIX ғасырдың 
орта шенінде жапондық зертеуші М. Киттар «Қазақтар шай ішкенде 
уақыт та, орын да талғамайды. Кез келген тамақтан бұрын да, кейін 
де іше береді» деген екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша 
оңды-солды шай іше беру денсаулыққа зиян. Аш қарынға суық шай 
ішпейді. Себебі ол өт пен асқазанға зиян. Керісінше, жылы және 
ыстық шай бойды сергітіп, сананы сейілтеді. Суық шай бүкіл ағзаны 
тітіркендіреді. Шай – адам денсаулығына қажетті құндылық екеніне 
көз жеткіздім. Бұл сусынның емдік пайдасы бар. Қорыта айтқанда, 
қазақтың ұлттық сусыны – шай адам денсаулығына қажетті сусын 
болса, самаурын – тұрмыстық салтымыздың бір бөлшегіне айналған 
бұйым болып қалды [3, б. 46]. 

Зерттеу бөлімі
Самаурынның шығу тарихы
Қымбат жәдігерлердің бірі – сайын даланың сардары шай 

ішетін жез самаурын.  Тарихи деректерге сүйенсек, самаурын 
жасау ісі Ресейде XVIII ғасырда жақсы дамыған екен. Тек Тула 
қаласының өзінде 1850 жылдары осы бағытта 28 фабрика жұмыс 
істеген көрінеді. Самаурын қазақ жеріне XІХ ғасырдан бастап 

қолданысқа енген. Ол әркімнің қолы жете бермейтін дүниелердің 
бірі болған деуге әбден болады [4, б. 72].

Ата-бабаларымыз самаурынды бай лық тың, молшылықтың 
белгісі санаған. Бір қызығы, ыдыс неғұрлым ауыр болса, соғұрлым 
қымбат тұрған екен. Өйткені темірдің қымбат кезі. Мысалы, XІХ 
ғасырда сиыр 1 рубльге бағаланса, жез самаурынның жәрмеңкедегі 
құны — 25 рубль болған. XVIII-ХІХ ғасырларда шүмек орнатылған 
самаурын өндіріле бастады. Біздің білетін қазіргі самаурындар 
өз тарихына сай кезең-кезеңімен жетілдіріліп отырды [1, б. 37].
Самаурын орыстың «самовар» деген сөзінен шыққан. Алғашқы 
самаурынды жасаушы Тула қаласының қару-жарақ зауытының 
шеберлері Иван мен Назар Лисициндер [2, б. 54].                                 

Әттеген-ай, бүгінде осы ыдыстар көненің көзіндей жәдігер 
болып ұмытылып барады. Осы жоба арқылы самаурынды қайта 
пайдалануды  насихаттаймыз. 

Самаурынның құрылысы
Самаурынның құрылысы: шар тәрізді, оттықты, қос құлақты, 

шүмекті, төрт аяқты, қақпағында бу шығаратын саңылауы бар  
[5 б. 35]. Дастархан басында шай ішуге, жолға шыққанда алып 
жүруге, сыйға тартуға арналған самаурындар да болған [1, б. 28].            
Қазақ халқы көшпелі болғандықтан жолға шыққанда, көшкенде 
алып жүру өте ыңғайлы болған. Кез келген жерге қойып қайнатып, 
шай іше беруге болады. 

Сауалнама алу
Ақпан айында 3–4 сыныптар арасында «Самаурын туралы не 

білесің?» деген сауалнама алынды. Сауалнамаға  30 оқушы  қатысты. 
Сурет бойынша біледі – 7 оқушы. Құрылысын біледі – 7 оқушы. 
Шай ішті – 9 оқушы. Пайдаланады – 4 оқушы 

Сурет 1 – Сауалнама нәтижесі

Сауалнаманың нәтижесінде самаурынды достарымызға таныту, 
насихаттау мақсатында  осы тақырыпты таңдап алдық.

Эксперименталды бөлім



322 323

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Экспериментті бастамас бұрын қажетті құрал-жабдықтарды 

әзірлеп алдық. Электр шәйнегін дайындағаннан гөрі самаурынды 
қайнату барысында адамдар көп еңбек етеді. Орманға барып қарағай 
бүрлерін жинайды. Ағаш жоңқасын  шауып, дайындайды. Шелекпен 
су тасып, самаурынды суға толтырады. Қайнау барысында бақылап, 
қадағалап отырады. Самаурынды қайнату барысында адамдар 
еңбек етеді, жауапкершілікке үйренеді екен. «Шайдан кейін де 
шай ішетін» халық екеніміз рас. Қазір қонақ шақырып, көпшілікті 
жинағанда болмаса, самаурын қайнатып, от жағып жүрген 
жанды көрмейсің. Газ плитасында қайнатады, не болмаса электр 
шәйнегінің тетігін баса салады. Шамалы уақыттан соң-ақ шай 
дайын. Алайда бұл әйелдер қауымының жұмысын жеңілдеткенімен, 
кейде жағымсыз     тосын сый сыйлап жатады. Соның бірі-электр 
шәйнегінен шығатын пластмассаның жағымсыз иісі мен дәмі. 
Пластмассаның исі мен дәмі оның жаңа немесе жағымсыз ескі 
екеніне қарамайды. Өнімді өндірушілер заттың ұзақ қызмет жасауы 
және пішінімен тұтынушыны қызықтыруы үшін түрлі бояғыштар 
мен пластификаторды көбірек қосады  [4, б. 29].

 Самаурынның қайнау уақытын анықтау 1-кестеде берілген:

Кесте 1 – Самаурынның қайнау уақыты
Қарағай бүрімен Қайың көмірімен Үйеңкі ағашымен

15.43–16.05 15.43–16.08 15.43–16.12
 22 минут  25 минут  29 минут

Эксперимент жасау барысында 5 литрлік 3 самаурынды 
қолдандық. Самаурынды суға толтырдық. Бірінші самаурынды 
қарағай ағашымен, екінші самаурынды қайың көмірімен,  үшінші 
самаурынды үйеңкі ағашының жоңқасымен жақтық. 3 самаурынды 
да бір уақытта қойдық. Қарағай бүрімен жаққан самаурын  22 минут, 
қайың көмірімен 25 минут, үйеңкі ағашымен 29 минутта қайнады. 
Эксперимент нәтижесінде қарағай бүрімен жаққан самаурын тез 
қайнайды деген қортынды шығардық.                                                                               

Судың температурасын өлшеу туралы деректер 2-кестеде 
берілген: 

Кесте 2 – Судың температурасын өлшеу нәтижелері
10 минуттан кейін

Шәйнек
45 градус

Самаурын
54 градус

20 минуттан кейін
30 градус 43 градус

Самаурынмен қайнатылған судың ыстығы ұзақ сақталады
Қанша кесе су барын анықтау

Сурет 1
           1  литрлік электр шәйнегінен             Самаурыннан 
                          15 кесе су                                 51 кесе су

Нәтижесі: Самаурынды пайдалану үнемді және тиімді екеніне 
көз жеткіздік. 

Қазақ халқы қонақжай халық болғандықтан, самаурын 
шайымен қонақ күту қолайлы.Самаурынды қолдану арқылы 
электр энергиясының үнемдеуін бақыладық. Ақпан айында электр 
энергиясына 5574 теңге, ал наурыз айында 4218 теңге төленді.  
1 айда 1356 теңге үнемделгеніне көз жеткізуге болады. Қыс 
мезгілінде де самаурынды үй жағдайында қайнатып, тұрмыста 
пайдалануға болады. Самаурын тұрбасын жал пештің құдығына 
кигізіп қойып, самаурынның ыстық шайын іше беруге болады.  
Ертеде ата-әжелеріміз шай суып қалмау үшін қанардан самаурынқап 
тігіп, кигізіп қойған. Қанарқап кигізіп қайнатылған самаурынның 
шайы бір тәулік бойы суымайды.
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Сурет 2

Қазақтардың шайды қалай ішетіні туралы XIX ғасырдың орта 
шенінде жапондық зерттеуші М.Киттар «Қазақтар шай ішкенде 
уақыт та, орын да талғамайды. Кез келген тамақтан бұрын да, кейін 
де іше береді» деген екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша 
оңды-солды шай іше беру денсаулыққа зиян. Аш қарынға суық шай 
ішпейді. Себебі ол өт пен асқазанға зиян. Керісінше, жылы және 
ыстық шай бойды сергітіп, сананы сейілтеді. Суық шай бүкіл ағзаны 
тітіркендіреді. Шай – адам денсаулығына қажетті құндылық екеніне 
көз жеткіздім. Бұл сусынның емдік пайдасы бар. Қорыта айтқанда, 
қазақтың ұлттық  сусыны – шай адам денсаулығына қажетті 
сусын болса, самаурын – тұр-мыстық салтымыздың бір бөлшегіне 
айналған бұйым болып қалды. Самаурын шайының дәмін татып, 
тер шығаратын, емдік  қасиеті бар екенін білдік [3 б.].

Сурет 3

ҚОРЫТЫНДЫ             
Осы жобаны жазу барысында біз ел тарихына шолу жасадық, 

халқымыз асыл әрі құнды мұраларға өте бай  екенін білдік. Соның 
ішінде самаурын қазақ халқының құнды жәдігері екеніне көз жеткіздік. 
Самаурын шайының дәмі ерекше болатынын және емдік қасиеті бар 
екенін байқадық. Денсаулыққа зиянсыз екенін білдік.  Самаурынды 
пайдалану арқылы  электр энергиясын үнемдеуге болатынын және 

самаурын шайымен көп адамды күту тиімді екеніне көз жеткіздік. 
Самаурын суының ыстық температурасы ұзақ сақталатынына көз 
жеткіздік. Еңбек етуді үйрендік.  Самаурынды күнде пайдалансақ 
сапалы, зиянсыз, қоспасыз сусын ішіп, ұрпақ денсаулығы да түзелер 
еді.  Осындай көні жәдігерлер мен құнды мұраларды жас ұрпаққа 
жеткізу, насихаттау біздің міндетіміз деп ойлаймыз. Мұралар 
ұрпақтан-ұрпаққа жоғалмай жетіп отырса, халқымыз мәңгі жасай 
беретініне сенеміз. Жобамызды корыта келе, бәрімізге самаурынды 
күнделікті өмірде қолдануға ұсыныс жасаймыз. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Аюбай Құралұлы , Ұлттық дүниетаным,  2012 жыл, 37 бет
2 Ғаламтор желісі www.wikipedia.kz.
3 Қазақ энциклопедиясы,  Алматы, 1997 жыл, 7 том, 54 бет
4 Үй-тұрмыстық энциклопедиясы, Алматы, 1990 жыл,46 бет
5 Сарыарқа самалы,  2016 жыл, №1472,3 бет                           

КИІЗ ҮЙ – ҚАЗАҚТЫң РУХАНИ МӘДЕНИЕТІ

ТыщеНКо Д. и. 
9 сынып оқушысы, 

Ертіс № 3 ЖОББМ, Павлодар обл., Ертіс ауд.
СМАгуловА г. Ш. 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
Ертіс № 3 ЖОББМ, Павлодар обл., Ертіс ауд.

Елбасының « Қaй хaлықтың бoлмacын өзгe жұpтқа ұқcaмaйтын 
бөлек бoлмыc бiтiмiн дapaлап, өзiндiк тағдыpын aйқындaйтын 
бacты белгi – мәдeниeтi. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, 
мәдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік 
мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді – кішілі үлесімен мақтанады. 
Сөйтіп, өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы  көздей отырып, ұлттық 
рухтың күшеюін анықтайды. ғана басқаға танылады» [1, 2 б.], – деген 
сөзі Қазақстан мемлекетінің қашан да ұлттар арасындағы татулық, 
толеранттықты көздей отырып, ұлттық рухтың күшеюін көздейді. 

Киіз үй – қазақ халқының өзімен бірге жасасып, тарих 
белестерінен бірге келе жатқан заттық, тұрмыстық мәдениеттің 
көрінісі. Киіз қазақ халқының бүгінге дейін өз маңызын жоғалтпай 
жетіп, ауылды жерлерде қолайлы жазғы баспана ретінде әлі де 
пайдаланылып келеді. 

http://www.wikipedia.kz
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Қазіргі таңда киіз үй – қазақ тарихындағы ең бірінщі сәулеттік 

құрылыс. Киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын. Сондықтан 
шопандар да, туристер де пайдаланады. Киіз үй жер сілкінісіне ыңғайлы, 
өйткені ол оңайлықпен бұзылмайды.  Қазақстан жер сілкінісінен зардап 
шеккен  елдерге  киіз үй апарып жүр. Киіз үй – жарты ғаламның моделі. 
Бүкіл ғалам мен адам арасын байланыстырушы. 

Рухани мәдениет ретінде қарастырсақ, киіз үй баспана ғана 
емес арғы әлеммен байланыстырып, қаскөй рухтардан қорғайтын 
киелі орын. 

Бірде мен осы жұмыспен айналысып жүрген кезімде «Наурыз» 
мейрамында алаңда құрылған киіз үйдің  өте үлкен , әрі сырты өте 
әсем ұлттық ою – өрнектермен өрнектелген ақ боз үй көзіме түсті. 
Маған осы киіз үйдің іші де өте қатты ұнады. Үйдің ішіндегі барлық 
заттар ою – өрнектермен өрнектелген екен. Мұнда сонымен қатар 
төрдегі өрнекті кілемнің бетіне ілінген қос ішекті домбыра, сәнді 
етіп қайыспен өрілген қамшы, түлкі терісі, қылқобыз, үлкен көк 
бөрінің терісі, үйге ерекше сән беріп тұр. Мен бұл көріністі былай 
түсндім. Қазақ халқы өте қонақжай, әрі батыл, жау беттеп келе 
алмайтын өр халық болған деп түсіндім.  Осы қасиеттерді қазіргі 
ұрпақ, біздер,  жоғалтпай өз бойымызда сақтап қалуымыз керек. 
Білім шыңын бағындыра білген әрбір бала  бәсекеге қабілетті, 
құзіретті тұлға болып қалыптасады және мен оған толық сенемін. 

Киіз үй-көшуге қолайлы, жиналып-құрастырмалы, 
жазда-салқын, қыста-жылы баспана. Бұл ағаштан, әртүрлі 
үй жануарларының терілерінен жасалады. Киіз үй қанатына 
байланысты, алтықанатты, он екі қанатты және т.б. атаулармен 
аталады. Бұрынғы кездері ақсүйектер, байлар, билер мен хан, 
патшалар өздерінің ордаларында яғни, үлкен киіз үйлерде өмір 
сүрген. Бұл қазақ халқының бай болғанының нышаны.

Киіз үй – қазақ  халқының атамзаманнан бергі ең жақын 
серігі, асыл белгісі болып саналады. Киіз үй ауа райының қандай 
жағдайында да пайдалануға ыңғайлы. Ішіне жарық жақсы түседі, 
ауа алмасуы талапқа сай, жел, дауылға шыдамды. Төбесі күмбез 
тәрізді болып келгендіктен жаңбыр өтпейді, жинап тігуге оңай. 
Киіз үйдің негізгі қаңқасын (кереге, уық, шаңырақ, сықырлауық) 
сүйегі деп атайды. Киіз үйдің сүйегі жасалатын «Үй ағашты» алты ай 
немесе бір жылда даярлайды. Үй ағашты жасайтын шеберді әдетте 
«Үйағашшы» деп атаған. Үйағаш басатын шебер үйшілері, ша ңы-
рақшылары, үйдің ағаш мүкәмәлін, ағаш ыдыс-аяғын жа сайтын 
даңғайыр ағаш шеберлері, артына ағаш ісмер лігінің мол қазынасын 

қалдырды. Соның арқасында  үйағашылық, үйшілік өнері – дара 
ұлттық ерекшелігімен бүгінге жетті.

Киіз үйдің пайда болуы қола дәуіріне, яғни заманымыздан 
бұрынғы 3-ші мың жылдыққа саяды.. Ал, грек тарихшысы 
Геродот заманымыздан бұрынғы V ғасырда арғы ата-бабаларымыз 
сақтардың киіз үйлерде отыратындығын қағазға түсірген.

Киіз үй – мал баққан көшпелі халықтардың қысы-жазы 
отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, 
тез жиналады. Қыста жылы, жазда салқын болады. Көлеміне және 
сыртқы кейпіне қарай әр түрлі болып келеді.

Киіз үйді құрайтын негізгі қаңқасын киіз үйдің сүйегі деп 
атайды. Оларға кереге, уық, шаңырақ, есік немесе сықырлауық 
жатады. Сүйектері көлеңкеде кептірілген талдан, жіңішке қайыңнан 
немесе теректен жасалады. Киіз үй жасаудың өзіндік ерекшеліктері 
бар. Оны тек шебер-үйші жасайды.

Киіз үйді тігу оңай емес. Алдымен керегені (биіктігі екі 
метрдей) жайып, әр бөлігін бір-бірімен жалғастырып, бекітеді. 
Керегенің әр бөлігін «қанат» деп атайды. Қанат саны үй көлеміне 
қарай көбейе береді. Киіз үй төрт, алты, сегіз, он екі қанатты болады. 
Хан ордасы отыз қанатқа дейін жеткен.

Керегені құрып болған соң шаңырақты көтереді. Қазақ халқы 
шаңырақты кие тұтады. Шаңырақ – отан, әулет мағынасында 
да қолданылады. Оны «қара шаңырақ» деп атайды. Ұл бала әке 
шаңырағының иесі. мұрагері болып саналады. Киіз үйдің басқа 
сүйектері ескірсе, оларды жаңартуға болады, ал шаңырақты 
жаңартпайды. Әдетте, шаңырақты үй иесі, ер адам көтереді. Үлкен 
киіз үйлердің шаңырағын ат үстінде тұрып бақанмен көтерген. 
Бақан – бір ұшы екі аша етіп жасалған ұзын сырық.

Шаңырақты көтерген кезде оның жан-жағынан уықтарды 
шаншыған. Уықтың шаңырақты ұстайтын жағы үшкір, кереге 
басына байланатын жағы жалпақтау болып келеді, жалпақ жағын 
тесіп бау өткізеді, оны «уық бау» деп атайды. Осы бау арқылы уық 
пен керегенің басын біріктіріп байлайды. Шаншылып біткен уықтың 
сыртынан айналдыра басқұрмен шалмалап таңады.

Шаңырақтан кейінгі ерекше қастерленетін бөлшегі – босаға. 
Ол табалдырық пен маңдайшадан тұрады. Оның екі жақтау  ағашын 
«таяныш» дейді. Оған сықырлауық орнатылады.

Сықырлауық – киіз үйдің өте әшекейленіп жасалатын сәнді 
есігі. Бұл ортасынан ашылып-жабылатын жарма есіктерге ұқсас. Ол 
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екі таянышқа ілмек арқылы ұстасады, ашып-жапқанда сықырлап 
тұрады, сондықтан оны сықырлауық деп атайды.

Осыдан кейін үйдің сыртынан киіз жабады. Киіздің төрт түрі 
бар. Олар: туырлық, үзік, түндік, киіз есік. Алдымен туырлықты 
керегеге керіп, ұзын баулары арқылы уыққа бекемдеп байлайды. 
Сонан соң бақанның көмегімен үзік пен түндікті жабады. Үзік 
шаңырақ шеңберінен кереге басына дейінгі аралықты қамтиды. 
Атауына сай олар үзік-үзік киізден құралады.

Түндік – шаңырақты жауып тұратын төрт бұрышты шағын киіз, 
Түндік арнаулы бау арқылы оңай ашылып-жабылады.

Киіз есіктің сырты киіз, ортасы ши, астары жарғақ теріден 
жасалады. Ол шиыршықтап түріп қоюға ыңғайлы.

Киіз үйдің іші екіге бөлінеді. Олар; төр жақ (төрдің оң жағы, 
сол жағы), есік жақ (оң босаға, сол босаға). Қазақ халқы киіз үйдің 
ішін әсемдеп безендірген. Желбау – өрнекті, төгілме шашақты құр, 
шаңыраққа үш жерден байланып, керегеге асылады. Ол киіз үйге 
сәндік-жиһаздық сипат береді. Оның негізгі міндеті – дауыл кезінде 
шаңырақты салмағымен басып тұру [2, 165 б.].

Әдетте, үйдің оң жағына ағаш төсек орнатып, оның тұсына 
түскиіз ұстап, шымылдық кұрады. Төрге жүкаяқ, оның үстіне 
әбдіре (сандық) қояды. Әбдіреге көрпе-жастық, тағы басқа жүктерді 
жинайды. Үйдің сол жағына тамақ салатын кебеже, қазан-аяқ 
салатын аяққап, ыдыс-аякқ (саба, торсық, ожау, кесе, тостақ және 
т.б.) қойылады да, осы араны шым шимен қоршап жабады. Бұл 
«ас-су бұрышы» деп есептелінеді. Ал үйдің ортасына тамақ асатын 
ошақ (таған) немесе темір пеш орнатып қояды.

Сәндік үшін жасалған желбау, бас құрбаулар мен түскиіздер 
үй ажарын ашып, айрықша рең береді.

Киіз үйді осылай әр отбасы өз қалауларынша безендіріп 
жабдықтаған. Жабдықталған үйдің сәнді, әдемі болуы үй иелеріне 
байланысты.

Киіз үй тек қазаққа ғана тән емес, көшпенді тайпалардан тараған 
бүгінгі халықтардың көбіне ортақ мұра. Алайда, әрқайсысының 
жасалуы мен әсемделуінде айырмашылықтар бар. Мәселен, 
моңғол, қырғыз, қалмақ киіз үйлері керегелері аласа, шаңыраққа 
тік уық шанышқан, жалпы тұрқы тапал келеді [3]. Бұл шеберлердің 
олақтығынан емес, тігілуі, жонылуы, жиналуы оңай, оңтайлылығынан 
болса керек. Ал қазақ киіз үйі тұрмысқа тиімділігімен қатар, көрмеге 
қойғандай сыртқы көрнектілігімен, ішкі көркемдігімен ерекшеленеді. 
Оның сыртқы пішініне қарап-ақ планиметрия, симметрия, шар мен 

сфера сынды геометрия мен физика заңдарын кітаптарға қарап 
оқымаған дала ісмерлері әлемде аталған ғылымдар пайда болмай 
тұрған кездің өзінде киіз үйді небір дүлей дауылдар жыға алмайтын 
жұмыр, аспаннан апталап жаңбыр жауса да су сыртымен сырғып 
ағатын күмбез етіп жасауынан тағы да табиғатпен үйлесім табудың 
тамаша үлгісін көреміз. Қазақ киіз үйінің керегесі биік, уығы иік, 
шаңырағы шалқақ келеді. Үйдің қаңқасын құрайтын материалға 
қарағай, қайың емес, жас күйінде июге көнгіш, кепкенде сол 
қалпын сақтап қалғыш құба тал пайдаланылған. Уықтың бойы мен 
керегенің биіктігіне ұзындығы бірден жеткендей түзу өскен тал 
әрқашан дайын тұрмайды. Сондықтан қисық немесе бұраң біткен 
талдарды суға балқыта жібітіп, тезге салып оқтаудай түзетіп, сол 
қалпын сақтай қатайтып алады. Жарты шеңберлеп шендестірілген 
шаңырақ қоспасын бекітуге, кереге торларын топсалап көздеуге 
түйенің мойын тері көнін таспалайды. Киіз үйдің ең кішісі екі 
керегеден итарқалаған қос. Одан үлкендері, кеңдері төрттен он екі 
қанатқа дейін, яғни саны сонша керегеден құралады. Керегелердің 
шеттерін айқастырып, әр тоғысты берік құрлармен орай бекітіп 
тастаған соң, ол мінсіз шеңберге айналады. Кереге басы сайын уық 
байлап, ұшын шаңырақ көздеріне сұғып болғанда үй қаңқасы дайын 
болады. Осынау көшпенділер баспанасы кейде ағаш үй аталатыны 
сондықтан. Киіз үй аталатын себебі, аталған құрылымның сырты 
киіздермен қаптай жабылады. Олар үйдің бүкіл қаңқасын және 
толық қамтитын, бірін-бірі көмкеріп тұратын үзік, туырлық, іргелік 
дейтін бөліктерден бүркеме етіп жасалады. Үй күмбезінің биігіне 
бекітілген шаңырақты төрткүлдеп пішілген, әр бұрышына бау тағып, 
оны белбауға байлайтын түндік жабылады. Түндік үй ішіне жарық 
түсіру үшін тәулік мезгілдеріне қарай көлеңке жаққа ашылып, түнде 
жабылып тасталады. Киіз үйдің керемет қасиеті – ішке сырттан суық 
пен ыстық өткізбейді. Жазира жайлауларда адамдар саф ауамен 
тыныстап, саялап тынығуы үшін туырлықтың етегі түріліп, іргелік 
түсіріліп, үй ішіне самал соқтырып қояды.

Мал бабына қарайлаған бабалар қыс бойы, кейінгі қыстау 
салған аталар қыс қаһарына мінген кезге дейін киіз үйдің ішінде 
болған. Мұндай кезде ішке суық сіңбеуі үшін туырлық, үздіктерді 
қосқабаттап жапқан. «Қос туырлықпен үйді ұядай етіп, қаңтар 
келгенше қырда отырдық» деп өткен-кеткен туралы әңгіме шертетін 
ата-әжелеріміз күні кешеге дейін болды. Үй ортасындағы ошаққа 
қызуы шарпитын жыңғыл, сексеуіл, қоламталап маздайтын қи мен 
қу тезек жағып, қыстайтындар соғымынан, күздейтіндер қазан 
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асы сойысынан ыстық тағам түрлерін, бүлкілдеп піскен сүтін, 
бұрқылдап қайнаған шайын далаға шықпай-ақ дайындап отырған. 

Қорыта келе айтарым, Қазақ тарихындағы ең бірінші сәулетті 
құрылыс – қазақ үй болған. Ешқандай шегесіз, тез құрылып-
жиналатын, көшіп-қонуға ыңғайлы киіз үйді қазіргі уақытта 
көптеген шетелдіктер таңдана тамашалайды. Болашақта осындай 
қазақ халқының ертеден келе жатқан   киіз үйді өрнектеудегі құнды 
дәстүрлі қолөнерін заманауи дизайнерлік жобада көрсетсем деймін. 
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6.14 Заманауи білім беру: өткеннің тәжірибесі, 
болашаққа көзқарас

6.14 Современное образование: Опыт прошлого, 
взгляд в будущее

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА
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«Я уверен, что золотая пропорция и 
повторение равных величин – 

основа формообразования в природе и 
искусстве». 

Ф. В. Ковалев

Интерес к пропорциям, точнее симметрии тела человека появился 
в следствии появления математических последовательностей. По 
классическому определению, последовательность определяется, 
как  сумма двух предыдущих чисел.  Из источников [1–2] мы 
знаем, числа  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 

610, 987, 1597, 2584, … называются «числами Фибоначчи, а сама 
последовательность – последовательностью Фибоначчи».

Эти числа, дошедшие до нашего сведения, были получены 
математиком, философом неоклассицизма  Л. Пизанским,  по 
разным источникам, получившего имя Фибоначчи. В результате 
посещения стран расположенных на востоке, получил возможность  
получения знаний по арабской математике и в последующем  
распространению  учения в западных странах [3].

Открытие последовательных чисел получило имя итальянского 
просветителя. Числа Фибоначчи, описанные в различных 
исследованиях, позволяют описать особенность  в частности [4-5]  
«при делении любого числа из последовательности на число, 
стоящее перед ним в ряду, результатом всегда будет величина, 
колеблющаяся, около иррационального значения 1.61803398875… 
и через раз пpевосходящая, то не достигающая его. После 13-ого 
числа в последовательности этот результат деления становится 
постоянным до бесконечности ряда». В многих исследованиях 
классицизма  принято, что  это число назвать «Божественной 
пропорцией»,  в современной математике используется термин 
«золотое сечение», «золотое сpеднее» или «золотая пропорция». 

Итак, «Золотая пропорция» = 1 : 1,618
233 / 144 = 1,618
377 / 233 = 1,618
610 / 377 = 1,618
987 / 610 = 1,618
1597 / 987 = 1,618
2584 / 1597 = 1,618  
«Золотое сечение» можно встретить во многих сферах обитания 

человека от искусства и архитектуры, до природы и  окружающего 
мира. Данная тема актуальна и в наше время и многие исследователи 
часто используют ее, как предмет исследования. Меня заинтересовала, 
возможность   использования метода «золотого сечения» для 
исследования пропорций строения тела человека. 

Анализируя прочитанные  источники, могу сказать, что  впервые 
термин «Золотого сечения» представлен  Пифагором, одним из 
основоположников современной математики [6].  Хотя в некоторых 
литературных источниках [7]  этот термин был использован ранее 
в древнем Египте и Вавилоне. О чем свидетельствуют дошедшие 
до наших дней артефакты, такие как  пирамиды, различная 
утварь, дающие представления о том, что умельцы жившие в этот 
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период могли использовать  пропорции «золотого сечения» для  
производства и строительства.

Возможности античных греков тоже позволяю судить о том, 
что они имели не только представления о «золотом сечении», но 
и активно использовали эти знания при строительстве античных 
сооружений, храмов, зданий. Они одними из первых возвели 
человеческое тело в культ, что и по настоящее время  является 
эталоном в различных видах спорта и прослеживается в античных 
статуях  (Аполлон Бельведерский, Венера Милосская). 

Исследование Л.  Корбюзье (французский архитектор)   
рельефа с изображением фараона Рамзеса, показали, что искусно 
выполненные фигуры, позволяют судить о  использовании 
принципов «золотого деления» там же можно увидеть и 
исользованные инструменты [8]. 

Ярким примером использования методов «золото сечения» 
служит храм Парфенон. Доказательствами, могут являться  
найденные при раскопкам измерительный инструмент [7]. 

Особы интерес  эпохи Возрождения к принципам «золотому 
сечения»  можно связать с  Леонардо да Винчи, который своими 
архитектурными и другими инженерными работами, еще больше 
расширил сферу использования принципов «золотого сечения» 
[8]. «Пусть никто не будучи математиком, не посмеет читать мои 
труды».  Скорее всего,  по моему мнению, интерес  Леонардо да 
Винчи к принципу «золотого сечения» связан с его уникальными 
возможностями, позволяющими создавать шедевры радующие нас 
в не зависимости от времени. 

Одним из практиков использования принципов «золотого 
сечения можно назвать А. Дюрер  автора «Трактата о пропорциях». 
Дюрер пишет: «необходимо, чтобы тот, кто что-либо умеет, обучил 
этому других, которые в этом нуждаются. Это я и вознамерился 
сделать» [4].

В работах А. Дюрер связанных с описанием  теории пропорций 
человеческого тела, использование принципов «золотого сечения» 
имеет важный смысл [3].  

1.1 Что такое золотое сечение?
Под термиином «золотое сечение»  понимается «такое 

пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором 
весь отрезок так относится к большей части, как сама большая 
часть относится к меньшей; или другими словами, меньший 

отрезок так относится к большему, как больший ко всему. a :b= 
b : c или с :b= b : а»,  рис.1.

Рисунок 1 – Геометрическое изображение золотой пропорции

Отмечено [1], что обозначенное греческой буквой «фи» (φ), 
«золотое сечение» выражается числом *0,619 (обратное ему 1,618) 
и обладаем рядом любопытных свойств. φ – первая буква в имени 
великого древнегреческого скульптора Фидия, который часто 
использовал золотое сечение в своих произведениях, а термин ввел 
великий художник, ученый и изобретатель Леонардо да Винчи 
(1452–1519). Итак «золотое сечение» – это иррациональное число, 
оно приблизительно равно 1,618 [2].

1.2 Золотое сечение в пропорциях человеческого тела
Пропорции человеческого тела (не у всех) имеют  числа, 

приближенные  к «золотому сечению». Попадание пропорций тела в 
«золотое сечение» позволяет говорить об идеальных пропорциях или 
сложении. Полученные правила «золотого сечения» человеческого 
тела, изображают по  схеме: M/m=1,618 или m/M=0,619. Изучая 
литературу, я узнала, что человеческое тело создано по законам 
золотого сечения. Ученые обнаружили [9], что для взрослых 
мужчин это отношение равно в среднем примерно 13/8 = 1,625, а для 
взрослых женщин оно составляет 8/5 = 1,6. Как правило пропорции 
мужчин ближе к «золотому сечению», чем пропорции женщин, но,  
если  женщина в обуви на каблуках, то  может оказаться ближе к 
«золотым» пропорциям. Новорожденный ребенок появляется с 
пропорциями   1 : 1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году у мужчин 
равняется 1,625. Пропорции «золотого сечения» проявляются и 
в соотношении различных частей тела человека – длины плеча, 
предплечья и кисти, кисти и пальцев.



334 335

«XXI С
ә

тб
а

ев
 о

қула
ры

»
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
«О

ҚУ
Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы

Рисунок 2 – Аполлон Бельведерский

Скульпторы утверждают: «что талия делит совершенное 
человеческое тело в отношении золотого сечения» [9].  

 К примеру, дошедшая до наших дней  статуя Аполлона 
Бельведерского рис. 2  состоит из частей, делящихся по золотым 
отношениям.

Природа наградила  человека  пропорциями тела:
– четыре ладони равны стопе,
– шесть ладоней составляют один локоть,
– четыре локтя – рост человека,
– четыре локтя равны шагу, а двадцать четыре ладони равны 

росту человека,
– наибольшая ширина плеч – восьмая часть роста,
– расстояние от локтя до кончиков пальцев – 1/5 роста, от локтя 

до подмышечной ямки – 1/8,
– длина всей руки – это 1/10 роста,
– стопа – 1/7 часть роста.

Рисунок 3 – Ладонь человека

Также формула золотого сечения видна при взгляде на 
указательный палец рис.3.  У человека 2 руки, пальцы на каждой 

руке состоят из 3 фаланг (за исключением большого пальца). 
На каждой руке имеется по 5 пальцев, то есть всего 10, но за 
исключением двух фаланговых больших пальцев только 8 пальцев 
создано по принципу золотого сечения (цифры 2, 3, 5 и 8 – это и 
есть числа последовательности Фибоначчи).

Сумма двух первых фаланг пальца в соотношении со всей 
длиной пальца = золотое сечение (за исключением большого 
пальца).  Соотношение средний палец / мизинец = золотое сечение. 

Также следует отметить тот факт, что у большинства людей 
расстояние между концами расставленных рук равно росту. Кости 
человека выдержаны в пропорции, близкой к золотому сечению. 
И чем ближе пропорции к формуле золотого сечения, тем более 
идеальным выглядит внешность человека. 

Если расстояние между ступней человека и точкой пупа = 1, 
рис.4, то рост человека = 1.618. 

Расстояние от уровня плеча до макушки головы и размера 
головы равно 1:1.618 

Расстояние от точки пупа до макушки головы и от уровня 
плеча до макушки головы равно 1:1.618 . Расстояние точки пупа 
до коленей и от коленей до ступней равно 1:1.618 . Расстояние от 
кончика подбородка до кончика верхней губы и от кончика верхней 
губы до ноздрей равно 1:1.618 

Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и 
от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618 рис.5.

Расстояние от кончика подбородка до верхней линии бровей и 
от верхней линии бровей до макушки равно 1:1.618 

Высота лица / ширина лица равно 1:1.618
Центральная точка соединения губ до основания носа / длина 

носа равно 1:1.618
Высота лица / расстояние от кончика подбородка до 

центральной точки соединения губ равно 1:1.618
Ширина рта / ширина носа равно 1:1.618
Ширина носа / расстояние между ноздрями равно 1:1.618
Расстояние между зрачками / расстояние между бровями равно 

1:1.618
Точное наличие золотой пропорции в лице человека и есть 

идеал красоты для человеческого взора.Таким образом, по теории 
мы увидели, что природа человеческого тела подчиняется закону 
золотого сечения.  А теперь увидим на практике.
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Рисунок 4 – Пропорции тела человека
 

Рисунок 5 – Пропорции  лица человека

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
Для проведения исследования определения золотого сечения 

числа Фибоначчи, были выполнены измерения пропорций учеников 
5-Б класса, школа-лицея №79 по критериям,  результаты занесены 
в таблицу 1.

Таблица 1 − Результаты измерений пропорций тела учеников 5 Б 
класса

№ ФИО ученика Рост, 
см

Расстояние от пупа 
до стопы, см M/m Золотое сечение 

(есть или нет)
1 Рахманкул Алдияр 140 87 1,61 Есть
2 Кульбака Кира 142 88 1,61 Есть
3 Кадырова Румина 155 95 1,63 Есть
4 Рамазан Аяла 148 91 1,62 Есть
5 Султан Жания 153 95 1,61 Есть
6 Мусаипова Адель 140 81 1,72 Нет

7 Курбанов Имиль 142 88 1,61 Есть
8 Толеуғали Мади 141 87 1,62 Есть
9 Әмірхан Абылай 145 83 1,75 Нет
10 Алиева Айлина 132 77 1,71 Нет
11 Бахыт Алтынбек  140 81 1,73 Нет
12 Казбек Самир 147 85 1,72 Нет
13 Щербакова Мария 160 98 1,63 Есть
14 Асетулы Арон 145 81 1,79 Нет
15 Баетов Мирас 146 90 1,62 Есть
16 Байгарина Алина 150 93 1,61 Есть
17 Саттыбай Дархан 156 97 1,61 Есть
18 Мукитанов Алияр 139 82 1,69 Нет
19 Булатбек Жанадиль 147 86 1,71 Нет
20 Минайдар Медина 140 87 1,61 Есть

Результаты измерений: 
− у 60 % в отношении присутствует 1,61−1,63
− у 40 % отношение равно 1,71−1,79
− Самые пропорциональные телосложения оказались у 7-х 

учеников (35 %)
В таблице 2, представлены результаты измерений пропорций 

тела учеников 5-Б класса по критериям.

Таблица 2 − Результаты измерений пропорций тела учеников 5-Б 
класса

№ ФИО ученика
Расстояние 
от плеча до 
локтя, см

Расстояние 
от локтя до 
кончиков 

пальцев, см

m/M
Золотое 

сечение (есть 
или нет)

1 Рахманкул Алдияр 25 35 0,7 Нет
2 Кульбака Кира 28 36 0,7 Нет
3 Кадырова Румина 30 42 0,7 Нет
4 Рамазан Аяла 27 35 0,7 Нет
5 Султан Жания 30 38 0,78 Нет
6 Мусаипова Адель 22 38 0,6 Есть
7 Курбанов Имиль 28 40 0,7 Нет
8 Толеуғали Мади 29 36 0,8 Нет
9 Әмірхан Абылай 23 37 0,62 Есть
10 Алиева Айлина 23 30 0,76 Нет
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сы 11 Бахыт Алтынбек  28 45 0,62 Есть
12 Казбек Самир 30 37 0,81 Нет
13 Щербакова Мария 31 41 0,75 Нет
14 Асетулы Арон 31 48 0,64 Есть
15 Баетов Мирас 31 38 0,81 Нет
16 Байгарина Алина 28 37 0,75 Нет
17 Саттыбай Дархан 32 50 0,64 Есть
18 Мукитанов Алияр 28 45 0,62 Есть
19 Минайдар Медина 27 43 0,63 Есть
20 Булатбек Жанадиль 27 44 0,61 Есть

Результаты измерений: 
− у 40 % в отношении присутствует 0,61−0,64
− у 60 % отношение равно 0,7−0,81
− Самые пропорциональные телосложения оказались у 3-х 

учеников (15 %)

В таблице 3, представлены результаты измерений пропорций 
тела по критериям учеников 5-Б класса.

Таблица 3 − Результаты измерений пропорций тела учеников 5Б 
класса

№ ФИО ученика

Расстояние 
от локтя до 
кончиков 

пальцев, см

Расстояние 
от локтя 

до начала 
кисти 

руки, см

M/m
Золотое 

сечение (есть 
или нет)

1 Рахманкул Алдияр 35 20 1,75 Нет

2 Кульбака Кира 36 22 1,63 Есть

3 Кадырова Румина 42 25 1,68 Нет

4 Рамазан Аяла 35 22 1,60 Есть

5 Султан Жания 38 24 1,6 Есть

6 Мусаипова Адель 38 22 1,72 Нет

7 Курбанов Имиль 40 25 1,6 Есть

8 Толеуғали Мади 36 22 1,63 Есть

9 Әмірхан Абылай 37 23 1,6 Есть

10 Алиева Айлина 30 19 1,57 Нет

11 Бахыт Алтынбек  45 28 1,6 Есть

12 Казбек Самир 37 23 1,6 Есть

13 Щербакова Мария 41 27 1,51 Нет

14 Асетулы Арон 48 30 1,6 Есть

15 Баетов Мирас 38 23 1,65 Есть

16 Байгарина Алина 37 24 1,54 Нет

17 Саттыбай Дархан 32 20 1,6 Есть

18 Мукитанов Алияр 28 17 1,6 Есть

19 Булатбек Жанадиль 27 17 1,6 Есть

20 Минайдар Медина 27 18 1,5 Нет

Результаты измерений: 
− у 65 % в отношении присутствует 1,60−1,65
− у 35 % отношение равно 1,51−1,75
− Самые пропорциональные телосложения оказались у 10-х 

учеников (50 %)

ВЫВОДЫ
В результате выполнения трех измерений  выявлено, что среди 

учеников моего класса у Саттыбай Дархана телосложение наиболее 
подходит под золотую пропорцию. 

А измерения моего тела,  представленные в таблице 4 и на  
рис.5, показали значения близкие к золотой пропорции. 

Таблица 5 − Параметры моего тела для получения числа Фибоначчи

Рост, см Расстояние от пупа до 
стопы, см M/m Золотое сечение 

(есть или нет)
145 90 1,61 Есть

Расстояние от плеча 
до локтя, см

Расстояние от локтя до 
кончиков пальцев, см m / M Золотое сечение 

(есть или нет)
26 39 0,66 Есть

Расстояние от 
локтя до кончиков 

пальцев, см

Расстояние от локтя до 
начала кисти руки, см M/m Золотое сечение 

(есть или нет)

39 25 1,6 Есть
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Рисунок 5 − Проведение измерений 
по определению числа Фибоначчи

Проведенная  работа доказывает, что человек, тело которого 
подчиняется правилу «золотой пропорции», считается действительно 
красивым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
− Золотое сечение – это один из основных основополагающих 

принципов природы;
− Человеческое представление о красивом явно сформировалось 

под влиянием того, какой порядок и гармонию человек видит в природе. 
− Золотое сечение является отображением окружающегося мира.
Надеюсь, что моя  исследовательская работа поможет многим 

взглянуть на себя по-другому. Очевидно, золотая пропорция 
обладает каким-то особым свойством, в ней скрыта загадка природы, 
которую ещё предстоит открыть. 
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10 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

КуАТовА А. С.
гуманитарлық ғылымдар магистрі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

Аңдатпа. Қазіргі таңда табиғат құндылықтарын бағалай білетін, 
адам мен табиғат арасындағы байланысты түсінетін, табиғатты 
қорғау үдерісіне белсенді атсалысатын жаңа ұрпақтың экологиялық 
мәдениетін қалыптастыру барысында экологиялық білім беру 
сапасын жоғарылатуға бағытталаған заманауи мектептің қызмет 
етудегі концептуалды негіздерін өзгерту қажеттілігі туындауда. 

Ғылыми жобаның мақсаты: Оқушылардың экологиялық 
сауаттылығын қалыптастыруға арналған «Ecobala» электронды 
оқулығын жасау. 

Ғылыми жобаның міндеттері:
− «Оқушының экологиялық сауаттылығы» тұжырымдамасының 

мәнін ашу;
− Оқушылардың экологиялық сауаттылығының компоненттерін, 

көрсеткіштері мен деңгейлерін сипаттау;
− Экологиялық сауаттылықты қалыптастыру факторларын 

анықтау;

http://thejizn.com/2017/04/01/golden-ratio-fibonacci-mera-krasoty/
http://thejizn.com/2017/04/01/golden-ratio-fibonacci-mera-krasoty/
http://www.thejizn.com
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− Оқулықтың контентін әзірлеу
Зерттеу нысаны: жоғары сынып оқушыларының экологиялық 

сауаттылығы. 
Гипотеза: оқушылардың экологиялық сауаттылығының 

компоненттері, көрсеткіштері мен деңгейі анықталса, әсер етуші 
факторлары,  электронды оқулықты жасау барысында мазмұны мен 
педагогикалық ұйымдастыру ерекшеліктері ескерілсе, бастауыш 
сынып оқушыларының экологиялық сауаттылығының қалыптасыуына 
әрі экологиялық мәденитінің дамуына септігін тигізер еді.  

Зерттеу жұмысының өзектілігі: Павлодар өңіріндегі 
антропогендік фактор әсерінен экологиялық жағдайдың нашарлауы, 
ересектердің экологиялық мәдениет деңгейінің төмендігі. 

Зерттеу жұмысының кезеңдері:  тақырыптың зерттелу аясын 
анықтау, теориялық ақпаратпен танысу, тәжірибе жұмысын жүргізу.

Зерттеу әдісі: Эмпирикалық (сауалнама), эксперименталды-
теориялық (модельдеу)

Жобаның жаңашылдығы: Бастауыш сынып оқушыларының 
экологиялық сауаттылығын қалыптастыруға арналған «Ecobala» 
электронды оқулығы. 

Жұмыс нәтижесі мен қорытындысы: «Ecobala» электронды 
оқулығының  артықшылықтары мен практикалық тиімділігі.

Практикалық маңыздылығы: жоғары буын оқушылары мен 
ересектер арасында өткізілген сауалнама нәтижелері зерттеудің 
ресурсы ретінде пайдаланылды. Соның негізінде бастауыш 
сынып оқушыларының экологиялық сауаттылығы мен мәдениетін 
қалыптастыруға бағытталған инструмент жасалды. Электронды 
оқулықтың қолдану аясы: жалпы орта білім беру мектептеріндегі 
оқу бағдарламасының вариативті бөлігі ретінде (үйірме, электив, 
факультатив сабақтары), негізгі оқулыққа қосымша оқу құралы 
ретінде, қосымша білім беру мекемелеріндегі үйірмелер. 

Қазіргі педагогикада «Сауаттылық» түсінігінің кең 
қолданылуына қарамастан ортақ анықтамасы жоқ. «Сауаттылық» 
ұғымын қалыптастырудағы  заманауи бағыттарының бірі 
«функционалды сауаттылық». Аталмыш ұғым алғаш рет өткен 
ғасырдың 60-жылдары Юнеско құжаттарында пайда болып, 
кейіннен  зерттеушілердің қолдануына енді. Функционалдық 
сауаттылық, кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші кезекте жалпы 
білім беруді) көп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын 
біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде 
түсіндіріледі [1, 237 б.]. 

О. Е. Лебедев, В. А. Ермоленко өз зерттеу еңбектерінде 
функционалды сауаттылықтың маңызды бір бөлігі ретінде адамның 
заманауи жағдайда өмір сүру қабілетін сипаттайтын «экологиялық 
сауаттылықты» атап өтеді. Экологияны сақтауға бағытталған әрекет 
ережелерін,  қоғам мен табиғат қарым-қатынасын түсіндіретін 
экологиялық білім ретінде сипатталады [2].

Оқуышлардың экологиялық сауаттылығы дегеніміз жеке 
тұлғалық және жас ерекшеліктеріне сәйкес  табиғат жүйелерінің 
қызмет ету заңдылықтарын  сипаттайтын, адам мен қоршаған 
орта арасындағы байланысты талдай алу қабілетін көрсететін, 
табиғатқа деген сүйіспеншілігін аңғартатын  экологиялық білім 
деңгейі. Экологиялық сауаттылық компоненттері: когнитивті, 
мотивациялық, белсенді әрекет. Экологиялық білім алуға деген 
қызығушылық пен қажеттілік, қоршаған ортаны қорғау үдерісіне 
қатысу тәжірибесі оқушылардың экологиялық сауаттылық 
көрсеткіштері болып табылады. Оқушылардың экосауаттылығына 
әсер ететін факторлар: сыртқы (жаһандық, ұлттық және аймақтық 
экологиялық ахуал, халықтың әлеуметтік-экономикалық өмір 
сүру жағдайы, қоғамның экологиялық мәдениет деңгейі) және 
ішкі (экологиялық білім деңгейі, жаратылыстану ғылымына, 
экологиялық қозғалысқа деген көзқарас пен қажеттіліктері).

Мектеп қауымдастығы (10 сынып оқушылары, олардың ата-
аналары) арасында өткізілген сауалнама келесідей нәтижелер көрсетті:

Кесте 1
Экологиялық сауаттылықтың қалыптасу деңгейі 

Төмен Орта Жоғары
Қоршаған ортаның 
сапасын арттыру 

шараларын 
жоспарлайды.

Болашақ мамандықта, 
тұрмыста экологиялық 
білімнің рөлі туралы 
түсінігінің болмауы.

Экологиялық 
мәселелерді шешуде 

өз рөлі мен үлесін 
анықтай алмауы.

Табиғи құбылыстары 
мен үдерісі арасындағы 

себеп-салдар 
байланысын түсіндіреді.
Экологиялық жағдайды 
талдайды, экологиялық 
ортадағы өзгерістерді 

болжайды.
Аймақтағы экологиялық 

мәселелермен таныс.

Табиғат жүйелерінің қызмет 
ету заңдылықтары туралы 

білімін танытады.
Қоршаған ортаға 

антропогендік әсердің 
мінезін сипаттайды. 

Қоршаған орта 
факторларының адам 
денсаулығына әсерін 

түсіндіреді.
Жаһандық экологиялық 

мәселелермен таныс.

Оқушылардың экологиялық сауаттылығының компоненттері, 
көрсеткіштері мен деңгейін анықтау арқылы, Павлодар облысының 
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экологиялық жағдайына қатысты статистикалық деректерді зерттеу, 
қала тұрғындарының тұрмыстық қалдықтарды шығару әрекетін 
бақылау нәтижесінде «Ecobala» электронды оқулығының  контенті 
әзірленді [3].

Электронды оқулықтың артықшылықтары:
Бірегей өнім. Қолданылған ақпарат  оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне, туған  өлкедегі экологиялық мәселелерге сәйкес  
іріктеліп өңделді.

Оқыту тілі – қазақ.
Оқулық мазмұнының жүйелігі. Теориялық білім, теорияны 

бекітуге арналған практикалық тапсырмалар, өздігінен бағалау 
құралдары.

Тапсырмалардың мазмұны функционалды сауаттылық пен 
экологиялық сауаттылықты дамытуға, ақпаратпен жұмыс жасай 
алу, негізгісін сұрыптау, өмірмен байланыстыру, талдау, бағалау, 
болжам жасау сияқты жоғары деңгейлі дағдыларының қалыптасуына 
бағытталған. Ата-анамен бірлесе отырып, экологиялық білім алу, 
отбасылық қарым-қатынастардың нығаюы.

Оқулық контентінің қолжетімдігі. Оқулық мазмұнының тілі 
бастауыш сынып оқушысының түсінігіне сәйкес деңгейде берілді, 
сондықтан білім алушы өздігінен немесе ата-анасының көмегімен 
сыныптан тыс жағдайда жұмыс жасай алады. Оқу аудиториясында 
мұғалімнің бақылауымен де ұжымдық оқытуда қолдануға болады.

Оқулықтың қолжетімдігі. Тегін қолданыста болуы. 
Портативтілігі. 
Оқыту технологиясы мен формасы: белсенді оқыту әдістері, 

саяхат.

Сурет 1 − Электронды оқулықтың интерфейсі                 

Сурет 2 − Контент үзіндісі

Сурет 3 − Аудио, видеоресурс контенті

Сурет 4 − Өзін-өзі бағалау үлгісі

Саяхат ойыны әдісіне негізделген «Ecobala» электронды оқулығы 
арқылы бастауыш сынып оқушыларының экология ғылымына 
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алғашқы қадам жасауына, экологиялық сауаттылық негіздері 
мен экологиялық жауапкершіліктің қалыптасуына, экологиялық 
мәдениеттің дамуына қосар үлесі зор. Сонымен қатар, «Ecobala» 
электронды оқулығын құруда қолданылған идеяла келешекте 
келесідей мәселелерді зерттеуге арқау бола алады: оқушылардың 
экологиялық сауаттылығын түрлі дидактикалық  жағдайда 
қалыптастыру, экологиялық мәдениетті дамыту үдерісіндегі заманауи 
білім беру технологиялардың интеграциясы. Келешекте экологиялық 
сауаттылықты түрлі дидактикалық  жағдайда қалыптастыру, 
экологиялық мәдениетті дамытудағы білім беру технологиялардың 
интеграциясын зерттеуді жоспарлап отырмыз.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Акатова Т.И. Языковая функциональная грамотность и 

языковая культура студентов: Психолого-педагогический аспект 
Текст.: монография / Т.И.Акатова. М. ИТК «Дашков и К», 2006. 237б.

Электронды ресурс:
1 Всемирная организация здравоохранения. Загрязнение 

воздуха.  URL: https://clck.ru/NMKMB 
2 Об экологической ситуации в Павлодарской области. 2020. 

URL: https://clck.ru/Tzgok

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ИЗУЧЕНИИ ПЛАНИМЕТРИИ 7 КЛАССА

КурМАНовА А. Д. 
ученик 8 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

СулТАН р. г. 
учитель – модератор математики, 

Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

При изучении геометрии в младших классах, учащиеся 
редко сталкиваются с трудностями, т.к. весь материал нагляден 
и доступен. Начиная с 7 класса, материал, который необходимо 
усвоить меняется, в учебном курсе планиметрии вводятся очень 
много новых понятий, аксиом и теорем [1]. По сравнению 
с прошлогодним материалом, детям не хватает той самой 
наглядности, где они могут посмотреть, «потрогать», увидеть 
теорему или понятие в действии. По результатам опроса учащихся 8 
класса, была выявлена потребность в наглядности, и использовании 

ИКТ для самостоятельного закрепления материала. В рамках 
дистанционного обучения было предложено такое решение, как 
создание наглядных анимаций теорем и понятий, где учащиеся 
могут наглядно рассмотреть различные варианты, например, 
расположения высот в различных видах треугольника (где по своему 
усмотрению учащийся меняет вид треугольника и видит изменение 
расположения высот). После разработки теорем, с помощью онлайн 
сервиса был создан сайт, с набором этих анимации, и предложен 
ряд интерактивных задач на закрепление с самопроверкой.   

Цель исследования: Разработать сайт для самостоятельного 
изучения курса геометрии 7-го класса. 

Задачи проекта:
1. Установить проблемы учащихся 7-х классов в изучении 

геометрии;
2. Подготовить модель для будущего сайта;
3. Создать сайт для изучения геометрии;
4. Привлечь учащихся 7-х классов к использованию данного 

сайта.
Этапы исследования:
1. Изучение проблем учащихся;
2. Создание анимации геометрических теорем, правил и 

определений для объяснения темы;
3. Изучение различных сервисов для закрепления курса 

планиметрии за 7 класс;
4. Подбор упражнений, закрепляющих материал;
5. Изучение способов создания сайта;
6. Изобретение и оформление сайта;
7. Распространение сайта среди учащихся для его дальнейшего 

использования.
Анкетирование среди учащихся 8 класса. 
В конце учебного года, во время прохождения летней школы, 

был проведен опрос учащихся 7класса, с целью выявления 
трудностей в изучении геометрии. Результаты опроса показали, 
что у учащихся есть проблемы в изучении теорем и некоторых 
понятий (57 %). В своих ответах на вопрос, в каком виде материал 
по геометрии для вас является более доступным, 85 % учеников 
ответили, что в наглядном виде, 7 % −  представленном с помощью 
видео записи, 8 % − предоставленном в виде аудио материала. 
Последний вопрос выяснил какие сервисы, учащиеся предпочитают 
использовать в процессе изучения геометрии. Следует отметить, что 

https://clck.ru/NMKMB
https://clck.ru/Tzgok
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в результате единого ответа мы не получили, более 50 % ответили, 
что используют учебники или консультируются напрямую с 
учителем, остальные указали различные сайты, где необходимый 
материал был просто изложен и интерактивности не наблюдалось.

Исследование сайтов для возможности изучения геометрии.
1. https://www.yaklass.ru/ 
Замечательный сайт с подробным изложением материала. 

Преимущество данного сайта в том, что после изучения материала 
можно самостоятельно проверить свои знания. Все теоремы и 
понятия представлены в виде рисунков. Использование анимации на 
данном сервисе не предусмотрено. Проверка знаний осуществляется 
только посредством тестов [2].

2. https://bilimland.kz/ 
Сайт, разработанный казахстанскими педагогами. Данный сайт 

включает в себя объяснения с использованием видеоматериала, 
закрепление практическими заданиями на соответствие, заполнение 
пропусков, перетаскивание, тестов и много другого. Интерактивных 
приложений имеется маленьком количестве, не на все темы по 
геометрии. Одним из минусов данного сайта является платное 
использование [3]. 

3. https://interneturok.ru/ 
Российский сайт по изучению геометрии. В данном сервисе 

представлен подробный видео материал, присутствуют тренажеры 
и тесты. Так же материал предоставлен в текстовом формате, с 
использованием чертежей. Использование анимации не замечено [4].

4. https://blitztest.ru/geometriya
Сайт рассчитывается для учащихся любых классов и 

основывается на изучении не только математики (с разделением на 
алгебру и геометрию), но и русского языка. Рассматривался только 
раздел геометрии. В основном объяснение тем осуществляется 
посредством видео материалов и теории. В первых нескольких темах 
присутствуют анимации (учащийся имеет возможность спокойно 
двигать все необходимое и наглядно наблюдать за изменениями), 
но в дальнейшем их не наблюдалось [5].

Были рассмотрены и другие сайты, но их анализ показал 
отсутствие использования интерактивности при изучении теорем 
и аксиом геометрии. 

5. https://www.geogebra.org/ 
Данная платформа используется при изучении геометрии 

(планиметрии и стереометрии), алгебры, статистики. Также, 

данный сервис имеет возможность построения различных 
планиметрических задач, создания анимации и упражнений, имеет 
широкую базу упражнений (в основном англоязычных). 

Руководство для данного сервиса представлено на английском 
языке, с возможностью автоматического перевода. Во время уроков 
с помощью данного сервиса можно самостоятельно построить 
любую геометрическую фигуру, найти середину отрезка, построить 
параллельную и перпендикулярную прямые и много другое [6, 7].

Создание анимаций на примере теоремы о смежных углах.
Для создания анимаций на платформе Geogebra.org 

использовались различные инструменты этой программы. 
Нами были использованы почти все инструменты из раздела 

«geometry». 
Пример создания анимации на теорему о смежных углах. 
1. Работаем в разделе «geometry»
2. С помощью кнопки отрезок создаем отрезок произвольной 

длины 
3. Автоматически этот отрезок программа назовёт заглавными 

буквами
4. С помощью инструмента «середина отрезка», находим точку 

С - середину отрезка АВ                                 
5. Создаем «ползунок» при помощи одноименной функции.
6. После нажатия данной кнопки, выходят настройки, указываем 

«угол», значения от 0 до 180. Шаг 10. 
7. После настроек появится ползунок
8. Строим полуокружность по двум точкам А и В
9. Строим «угол заданной величины», используя точки В и С 

(обязателен порядок, сначала В, затем точка С)
11. Настраиваем. В меню «угол» нужно указать имя ползунка, 

которое можно найти в его настройках. Выбираем «против часовой 
стрелки».

12. Проверяем работу ползунка. Угол должен изменяться.
13. Строим отрезок СВ’
14. Теперь остается скрыть не нужные построения, щелкая по 

объектам, мы попадаем в их настройки, и снимаем галочку с «показать 
объект». Нам необходимо избавится от полуокружности, при желании 
можно изменить название точки B’. Так же было удобнее видеть не 
обозначение угла и его градусную меру, а только градус. 

15. Для полноты картины, нужна градусная мера смежного угла 
(с помощью инструмента угол, отмечаем точки D C A)
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16. С помощью настроек объектов можно поменять размеры, 

цвет и шрифт фигур
17. Теперь остается добавить теорему о смежных углах, с 

помощью инструмента «Текст»
18. После щелчка по рабочему полотну появится окошко, куда 

нужно ввести текст
19. После нажатия «ОК», текст появится на экране 
20. С помощью настроек объекта можно изменить размер, 

цвет и стиль данной фигуры, для удобства работы с объектами, 
рекомендуем закреплять на полотне основные объекты

21. Для наглядности можно еще проверить эту теорему, с 
помощью того же инструмента текст. При выборе «дополнительно» 
в настройках, можно вставлять в текст углы из объектов geogebra

О создании сайта.
WordPress – одна из самых популярных CMS, которая была 

изначально выбрана для создания нашего сайта. В просторах 
интернета были найдены все необходимые источники информации 
для изучения и использования WordPress. Проблема, с которой мы 
в дальнейшем столкнулись, это отсутствие нужных знаний в сфере 
программирования, а именно скриптового языка PHP, необходимого 
для создания сайта с нуля, поэтому и дальнейшее использование 
WordPress стало очень затруднительным. Спустя некоторое время 
поисков в интернете мы наткнулись на сайт-конструктор Wix.com [8]. 

Wix.com – международная платформа, работающая в формате 
freemium, позволяющая бесплатно создать свой сайт с помощью 
большого количества шаблонов, не требуя знания языков 
программирования при использовании. 

Работа на сайте началась с регистрации. Регистрация – 
бесплатная, есть возможность зайти через Google аккаунт. 

Использование данной платформы не составляет трудностей, 
интерфейс понятен.

Данный сайт представляет возможность самостоятельно 
создать с «0» сайт, и дает возможность выбрать шаблон из огромного 
числа, имеющихся в бесплатном доступе.

После выбора направления будущего сайта, предоставляется 
огромный выбор шаблонов:

После выбора шаблона, остается только наполнить сайт 
содержимым, и проработать его структуру. 

Выбрав шаблон, который является фундаментом сайта, мы 
начинаем заполнять его всем приготовленным теоретическим 

материалом в виде анимаций, которые формируются в «посты» 
будущего сайта. Так как 1 пост покрывал 1 тему какого-либо раздела, 
было принято решение разделить содержимое сайта по четвертям, 
основываясь на программе 7 класса. В 1 четверти, тем из раздела 
геометрии не наблюдалось, поэтому посредством «рубрик» посты 
были разделены на 2, 3 и 4 четверти [1]. На уроках математики с  
7 класса и по сей день мы часто используем задания для закрепления 
изученного материала на сайтах https://learningapps.org/ и https://www.
liveworksheets.com/, а также видеоматериалы с https://www.youtube.com/ 
[9, 10]. Данные сайты достаточно удобны, понятны в использовании 
и знакомы практически каждому учащемуся. После регистрации 
на этих сайтах и нахождения нужных упражнений мы обнаружили 
наличие кнопок «Встроить» (в learningapps) и «Embed in my website 
or blog» (в liveworksheets) [9, 10], что означает наличие возможности 
копирования внешнего HTML ‒ кода и публикации упражнений на 
своем сайте/блоге. Поэтому мы решили дополнить теоретический 
материал сайта упражнениями для закрепления и в некоторых случаях 
видео объяснениями. Таким образом пользователи сайта изучают тему, 
усваивают материал, используя визуальное подкрепление и закрепляет 
полученные знания сопутствующими упражнениями. 

С данным сайтом можно ознакомится по ссылке https://
kurmanovaa1211.wixsite.com/geomguide. 

Рисунок 1 ‒ Главная страница сайта

Сайт содержит разделение на страницы, включающие 
информацию: о последних постах, о владельце сайта, и раздел с 
постами, разделенными по четвертям. 

https://kurmanovaa1211.wixsite.com/geomguide
https://kurmanovaa1211.wixsite.com/geomguide
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Преимуществом данного сайта является наличие «живых» 

теорем, определений и упражнений для проверки изученного 
материала. 

В дальнейшем планируется покупка домена для данного сайта, 
созвучное с тематикой, а также разработка собственных заданий 
на разных платформах для самопроверки. Неотъемлемой частью 
является так же, дополнение сайта материалами 8 и 9 класса.

Вывод.
После окончания загрузки всего материала и необходимых 

корректировок, сайт был опубликован в интернет. Учащиеся, 
получив ссылку на готовый сайт, протестировали его на удобность 
и понятность в использовании. Проверка показала положительный 
результат. Эффективность же сайта будет известна в дальнейшем, 
после использования его непосредственно в изучении новых тем.
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

попАНДопуло А. К.
ученик 7 класса, Школа-лицей № 16, г. Павлодар

ДовгАлеНКо и. в.
учитель математики, Школа-лицей № 16, г. Павлодар

В современном образовательном пространстве ученые уделяют 
особое внимание развитию критического мышления, ищут пути его 
развития, предлагают свои технологии и методы. В Государственной 
программе развития образования и науки Республики Казахстан 
на 2020‒2025 годы, основополагающим является ‒ повышение 
глобальной конкурентоспособности казахстанского образования 
и науки, воспитание и обучение творческой личности на основе 
общечеловеческих ценностей, увеличение вклада науки в социально-
экономическое развитие страны [1]. Поэтому каждый современный 
учитель должен обладать определенными знаниями о критическом 
мышлении, знакомиться с основными приемами и методами, 
активно осуществлять свою педагогическую деятельность. 

Критическое мышление рассматривается в философии, 
психологии и педагогике. В психолого-педагогической науке особый 
вклад связан с именами П. Блонского, В. Болотова, Т. Воропай,  
Н. Вукина, А. Иванова, А. Кочерга, В. Кушнира, Т. Олейника,  
Э. Полат, С. Романова, М. Скаткина В. Теплова, Л. Терлецкой,  
С. Терно, А. Туманцева, А. Тягло, Т. Хачумяна [2].

Рисунок 1 – Анализ определений критического мышления

https://mailnisedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sultan_r_pvl_nis_edu_kz/_layouts/15/doc2.aspx?action=edit&sourcedoc=%7b7b250cc2-8fb5-437f-8aa9-c2a6b68eb460%7d
https://mailnisedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sultan_r_pvl_nis_edu_kz/_layouts/15/doc2.aspx?action=edit&sourcedoc=%7b7b250cc2-8fb5-437f-8aa9-c2a6b68eb460%7d
https://mailnisedu-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/sultan_r_pvl_nis_edu_kz/_layouts/15/doc2.aspx?action=edit&sourcedoc=%7b7b250cc2-8fb5-437f-8aa9-c2a6b68eb460%7d
https://www.yaklass.ru/
https://bilimland.kz/
https://interneturok.ru/
https://blitztest.ru/geometriya
https://wiki.geogebra.org/ru/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.yaklass.ru/
https://ru.wix.com
https://learningapps.org/
https://www.liveworksheets.com/
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Для развития критического мышления учащихся преподаватель 

должен сочетать в своей работе проблемные, исследовательские, 
исследовательские и творческие методы и приемы. Организуйте 
учебный процесс как поиск ответа на проблемные вопросы, ведь 
такая работа всегда способствует активизации исследовательской 
деятельности студентов. Чтобы активизировать учебный интерес 
учащихся, преподаватель должен выбирать темы, которые интересны 
и близки учащимся, и развивать внутреннюю мотивацию, при наличии 
которой учащиеся осознают практическую значимость изучаемого [3].

На уроках необходимо создать благоприятный психологический 
климат, в котором ученик не будет бояться пробовать, творить, 
чувствовать поддержку учителя. Важно дать каждому школьнику 
возможность высказать свое мнение, поскольку ученики будут 
настроены на работу, если будут знать, что их мнение ценится и 
уважается.

В своей работе педагог должен использовать задания, 
способствующие развитию творческих способностей учащихся, тем 
самым формируя людей, способных выражать разные идеи, гибко 
мыслить и смотреть на проблему с разных точек зрения.

В классе учитель должен задавать ученикам вопросы разного 
типа, соблюдать правила непрерывности, использовать проблемные 
вопросы, которые направляют человека к размышлениям и 
анализу. Развитие умения задавать вопросы, обучение студентов 
формулировать разные типы вопросов, проверка знаний, понимание 
информации и определенных выводов, оценка.

В учебном процессе необходимо сочетать как индивидуальную, 
групповую и парную формы работы, так и индивидуальные задания, 
которые позволят каждому ребенку лучше продемонстрировать 
свои навыки, а групповые формы работы объединят усилия всех 
членов группы для достижения общего цель: учащиеся учатся 
слушать товарищей, понимают, что результат зависит от работы 
каждого из них [4].

Рисунок 2 – Методы и приемы, 
развивающие критическое мышление

Учитель может использовать все вышеперечисленные методы и 
приемы как на традиционных уроках, так и в нетрадиционных формах 
обучения. Учитель также может выбрать форму развивающей игры 
для своих уроков [5]. Хорошо организованный, мотивированный 
и мотивированный урок способствует развитию критического 
мышления. Образовательная игра должна основываться на 
диалогических формах взаимодействия участников образовательного 
процесса и направлена   на развитие критического мышления, усвоение 
знаний, практических навыков, развитие индивидуального стиля 
общения и поведения, развитие способности проявлять инициативу 
и самостоятельность в решение образовательной проблемы. 

При выборе типа игры педагог должен ориентироваться на 
интересы и навыки учеников с учетом их возрастных особенностей 
и способностей [6]. Нетрадиционные в форме проведения занятий, 
насыщенные поисковыми, творческими и исследовательскими 
методами работы. Хорошо спланированные и организованные, они 
помогут учителю развить критическое мышление учащихся.
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сы ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ 
ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ШевелёвА Т. ю.
ученица,  средняя школа № 11 г. Павлодар

НАурызбАевА С. Т.
учитель истории,  средняя школа № 11 г. Павлодар

Все мы разные, все мы равные.
Каждый человек от рождения имеет естественные права. Все они 

закреплены в Декларации прав человека, принятой международным 
сообществом. Первым и главным правом человека является его 
право на жизнь. Оно должно быть священным для всех. Также 
каждый имеет право не просто прожить свою жизнь, но прожить ее 
достойно.  В главном законе нашей страны, Конституции, сказано: 
«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка 
происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств» [1]. 
Ребенок, только родившись, уже имеет право на жизнь, на труд, на 
отдых и достойное образование [2]. Право на образование - это право 
любого человека. Статья 30 Конституции РК гласит: «Гражданам 
гарантируется бесплатное среднее образование в государственных 
учебных заведениях. Среднее образование обязательно»  [1].

Образование детей - это основное и неотъемлемое условие 
их социализации, полноценного участия в жизни общества [3]. 
В Казахстане насчитывается около 3.3 миллионов учащихся. 
В республике присутствуют различные формы обучения: 
традиционное обучение, домашнее обучение, обучение для детей 
с особыми потребностями и дистанционное обучение. Политика 
Республики Казахстан направлена на обеспечение прав всех граждан, 
на качественное образование вне зависимости от их социального, 
экономического, культурного статуса [2].

Но к сожалению есть дети, которым очень сложно воспользоваться 
этим  конституционным правом. На их жизненном пути очень много 
трудностей.  Это дети с ограниченными возможностями. В Казахстане 
проживают более 92 тыс. детей-инвалидов. 29,7 тыс. детей-инвалидов  
это дети до семи лет,  53,8 тыс. детей-инвалидов от семи до 16 
лет, 9,1 тыс. детей-инвалидов от 16 до 18 лет, а в Павлодаре около 
900 детей с особыми образовательными потребностями разных 

возрастов.   В нашем государстве сформирована нормативно-
законодательная база, регламентирующая деятельность участников 
образовательного процесса, направлена на обеспечение равных 
прав и возможностей получения образования всех уровней всеми 
гражданами независимо от национальности, языка, пола, социального 
положения и состояния здоровья,  с учетом интеллектуального 
развития, психофизиологических и индивидуальных особенностей 
каждого лица.

Казахстаном ратифицированы международные документы, 
которые провозглашают равный доступ к образованию лиц 
с особыми образовательными потребностями: 

– Конвенция о правах ребенка (Постановление Веpховного 
Совета Республики Казахстан от 8 июня 1994 года);

– Конвенция ООН «О правах инвалидов». (Закон Республики 
Казахстан от 20 февраля 2015 года № 288-V ЗРК);

– Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования 
(Закон РК от 28 января 2016 года № 449-V ЗРК. Конвенция вступила 
в силу 16 июля 2016 года).

Решением  этой проблемы является развитие в Республике 
Казахстан инклюзивного образования, которое направлено на:

– вовлечение детей с ограниченными возможностями в 
образовательный процесс;

– адаптация детей-инвалидов в современном обществе;
– создание активной поведенческой установки у детей-

инвалидов на уверенное позиционирование себя в современном 
обществе;

– умение превращать свои недостатки в достоинства;
– изменение отношения современного общества к людям с 

ограниченными возможностями.
Примерно до 1965 года действовала преимущественно 

«медицинская модель». В процессе образования дети с нарушениями 
здоровья обучались  в специальных школах и школах-интернатах. 
В 70-х годах в Скандинавии появилось понятие «нормализация», 
как альтернатива «медицинской модели», позже начался  процесс 
интеграции детей с особенностями развития в среду обычных 
сверстников. В 1994 году  под эгидой ЮНЕСКО в г. Саламанка 
(Испания)  прошла Всемирная конференция по образованию лиц с 
особыми потребностями, на которой был введен в международный 
обиход термин «инклюзия» и провозглашен принцип инклюзивного 
образования [4]..
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Сам термин имеет латинское происхождение: «include» – 

«заключаю, включаю». В рамках инклюзивного образования не 
ребёнок должен приспосабливаться к процессу обучения, наоборот 
– характер и темп обучения подстраиваются под нужды ребёнка. 
Адаптация детей с особенными потребностями в общеобразовательных 
школах проходит лучше, чем в специализированных учреждениях, 
поскольку дети получают там также и социальный опыт. Кроме того, 
считается, что здоровые дети, обучаясь вместе с детьми с особыми 
потребностями, развивают толерантность и ответственность, становятся 
самостоятельнее. В основу инклюзивного образования положена 
идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 
обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые 
условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. 
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, 
который подразумевает доступность образования для всех, в плане 
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 
доступ к образованию для детей с особыми потребностями [5].

Восемь принципов инклюзивного образования:
1.  Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений;
2. Каждый человек способен чувствовать и думать;
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным;
4. Все люди нуждаются друг в друге;
5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений;
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [6].
Положения об инклюзивном образовании включены в  

«О правах инвалидов», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 года.

Помимо инклюзивного образования, в Казахстане существуют 
иные варианты обучения детей-инвалидов:

Спецшколы и интернаты – образовательные учреждения с 
круглосуточным пребыванием обучающихся, созданные в целях 
оказания помощи семье в воспитании детей, формирования у 
них навыков самостоятельной жизни, социальной защиты и 
всестороннего раскрытия творческих способностей детей. 

Коррекционные классы общеобразовательных школ – 
форма дифференциации образования, при которой  дети-инвалиды  
могут участвовать во многих школьных мероприятиях наравне со 
своими сверстниками из других классов, а также то, что дети учатся 
ближе к дому и воспитываются в семье.

Домашнее обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при 
котором преподаватели образовательного учреждения организованно 
посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по 
месту его проживания. В таком случае, как правило, обучение 
осуществляется силами педагогов ближайшего образовательного 
учреждения. Домашнее обучение может вестись по общей либо 
вспомогательной программе, построенной с учетом возможностей 
учащегося. По окончании обучения ребенку выдается аттестат 
об окончании школы общего образца с указанием программы, по 
которой он проходил обучение.

Дистанционное обучение – комплекс образовательных 
услуг,  предоставляемых детям-инвалидам с помощью 
специализированной информационно-образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией на 
расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная связь 
и т.п.). Для осуществления дистанционного обучения необходимо 
мультимедийное оборудование (компьютер, принтер, сканер, веб-
камера и т.д.), с помощью которого будет поддерживаться связь 
ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе учебного 
процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме 
онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в 
электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 
дистанционного обучения. С помощью дистанционного обучения 
можно получить не только среднее, но и высшее образование [7].

Но инклюзивное образование имеет существенные 
преимущества.

На начало 2020 года в городе Павлодар насчитывалось  156 
классов, в которых есть особенные ученики, преимущественно это 
начальные классы и среднее звено. Всего же в городе 42 школы, 
во всех парадный вход оборудован пандусом. В восьми школах 
есть также специально оборудованные для колясочников санузлы, 
в 12 школах есть места в гардеробе, предназначенные для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 20 школах 
выделены специальные места в столовых. Кроме того, работают 
14 логопунктов, к каждому из них относится по три школы. [8].  

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov
http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.medkrug.ru/article/show/3032
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
http://www.edunews.ru/cgi/mainpage.cgi?unit=distanc&part=addition
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В нашей школе, школе № 11  из 1269 учащихся  таких ребят 14, 9 
обучаются в начальных классах, 5 учеников в 5–7 классах.  Школа 
имеет специальную  программу. Реализация Программы позволит:

1. Создать адаптивную образовательную среду для детей с ОВЗ, 
в том числе детей с инвалидностью в условиях массовой школы для 
получения доступного качественного образования.

2. Обеспечить основные направления социально-гуманитарной 
поддержки процессов социализации ребенка в обществе.

3. Обеспечить детей с ОВЗ, в том числе детей с инвалидностью 
формами дополнительного образования, соответствующими их 
физическому статусу.

4. Повысить социальную активность и уровень самореализации 
детей с ОВЗ, детей-инвалидов.

5. Обеспечить процесс формирования толерантного отношения 
общества к детям с ОВЗ и инвалидностью.

6.Установить партнерство между государственными и 
общественными организациями, обеспечить координацию и 
интеграцию деятельности [9].

В школе создана служба психолого-педагогического 
сопровождения для учащихся с особыми образовательными  
потребностями. Для каждого ребенка учитель разрабатывает 
отдельную программу, с учетом его особенностей. Ребенок с 
особенностями в развитие имеет право на помощь со стороны тьютера.  
Ребята имеют возможность посещать не только основные уроки, но и 
дополнительные  занятия и кружки, принимать участие во внеклассных 
мероприятиях.  Для выявления  творческих детей с ограниченными 
возможностями проводятся различные конкурсы, например  учащиеся 
нашей школы принимают участие в республиканском дистанционном 
конкурсе «Шексіз шығармашылық». Всего этого лишены дети на 
домашнем обучении [9].

Внедрение инклюзивного образования это формирование 
толерантного отношения детей нормы к детям ОВЗ, так как люди 
с ограниченными возможностями в нашем государстве не должны 
быть на «обочине жизни», они должны вести полноценную 
жизнь. Если дети со школьных лет будут иметь равные права 
со своими сверстниками, то и во взрослой жизни  смогут быть 
конкурентоспособными и смогут самореализоваться.

Развитие идей инклюзии укрепляет нравственное здоровье 
всего  общества. Инклюзивное образование – результат развития 
идей гуманизма, основывающихся на исключительной ценности 

человеческой личности, ее уникальности, праве на достойную 
жизнь, каким бы ни было ее физической состояние.

ЛИТЕРАТУРА
1 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г.
2 Закон Республики Казахстан «Об образовании»: учеб.-практ. 

пособие. – 3 Алматы: Изд-во «Норма-К», 2010. - 52 с.
3 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 
4 Саламанская Декларация о принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования с особыми 
потребностями (1994 г.)

5 Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.) 
6 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей 
7 Государственная  программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы.
8 Сайт отдела образования города Павлодар https://goo.

kz/?lang=ru
9 Сайт КГУ СОШ№11 https://goo.kz/index/fromorg/24?lang=ru

6.15 Психология ғылымының даму мәселелері
6.15 Проблемы развития психологической науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ У УЧЕНИКОВ 5 КЛАССА

АйТбАй б. б. 
ученик 5 класса, Гимназия для одаренных детей имени Абая 

бАйбеКовА г. з.
научный руководитель

Современной науке всё чаще говорят о возрастающей 
маскулинизации женщин и феминизации мужчин [3; 5]. Эти 
психические явления находят своё отражение в повседневной нашей 
жизни. С одной стороны, в обществе всё большую ценность приобретает 
статус женщины-политика, женщины-бизнесмена и гораздо меньшую 
женщины-матери. Одновременно происходит снижение мужского 
влияния, особенно на мальчиков, так как воспитание и обучение в 
основном осуществляется женщинами. С другой стороны средства 

https://special-edu.kz/normativno-pravovaya baza/2/2020-2025 ru.pdf
https://special-edu.kz/normativno-pravovaya baza/2/2020-2025 ru.pdf
https://goo.kz/?lang=ru
https://goo.kz/?lang=ru
https://goo.kz/index/fromorg/24?lang=ru
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массовой информации активно пропагандируют однополую любовь, 
преимущества раздельного проживания родителей. Растёт число 
неполных семей. Всё это приводит к искажению половых ролей, 
нарушениям в семейной иерархии и межличностных отношениях в 
целом. Именно поэтому становится актуальной проблема полоролевой 
идентификации, то есть соответствия пола и половой роли, особенно 
в подростковом возрасте.

Подростковый возраст – это период подготовки к зрелости, 
для которого характерен ряд ключевых аспектов развития. 
Помимо физического и полового аспектов развития он включает 
и социальное, а также приобретение навыков, необходимых 
для установления отношений и выполнения полоролевой 
идентификации. Центральным новообразованием подроскового 
возраста является активное развитие самосознания. Структуру 
человеческого самосознания, как считает В. С. Мухина, формируют 
имя собственное, самооценка и притязание на признание, 
представление себя как представителя определённого пола, 
представление себя во времени, оценка себя в отношении 
прав и обязанностей [4]. Рассогласование половой и ролевой 
идентичности, неприятие своего пола деформирует личностное 
развитие, затрудняет его социализацию. Существует несколько 
значимых факторов, влияющих на формирование самосознания, в 
том числе и полоролевой идентификации. Это – индивидуально-
психологические особенности, воспитание в семье и влияние среды. 

Развитие личности с первых дней жизни – это развитие 
конкретно мальчика или девочки, которые проявляются в 
следующих психологических особенностях. Девочки больше 
обращают внимание на эмоциональную сторону событий, явлений 
и меньше – на фактический результат. В центре их внимания и 
интересов, начиная с раннего возраста, находится человек. Они 
более восприимчивы, ближе к сердцу принимают похвалу и 
порицание, их легче растрогать, заставить смеяться или плакать. У 
девочек чаще наблюдается повышенный интерес к своей внешности, 
они более чувствительны к ее оценке другими людьми; в связи 
с этим у них проявляются и различные дисморфобии. Девочки 
тоньше реагируют на нормы своей социальной группы и более 
чувствительны к их нарушениям. 

Внимание мальчиков привлекают в большей степени 
отдаленные предметы и явления. Мальчики менее самолюбивы и 
обидчивы, у них лучше развито чувство юмора. Вместе с тем они 

недостаточно критичны, склонны переоценивать свой успех, у них 
чаще наблюдаются перепады настроения [2]. 

Учёт психологических и возрастных особенностей, связанных 
с полом, имеет значение в воспитании ребёнка. Одним из 
наиболее важных факторов, влияющих на формирование личности 
ребёнка, является семья. Воспитание ребёнка в семье, независимо 
от социальной и культурной принадлежности, всегда имеет 
полоролевоую окраску. Э.Бёрн отмечал: «Дети обычно делают что-
то для родителя противоположного пола, а учатся у родителя того 
же пола» [1]. В семье должно происходить отождествление ребёнка 
с физическим и психологическим полом мужчины или женщины 
и воспитываться стремление соответствовать принятым в данной 
культуре стереотипам мужского и женского поведения. Стереотипы 
мужского и женского поведения входят в самосознание ребёнка 
через подражание представителям своего пола. Яркий пример 
тому воспитание мужчин у кавказских народов, где в мальчиках 
целенаправленно воспитывают независимость, самостоятельность, 
активность. У девочек поощряется усидчивость, терпеливость, 
хозяйственность. Независимая девочка и робкий мальчик вызывают 
в таком случае неодобрение со стороны социума. 

В настоящее время, согласно исследованиям Н. Ю. Синягиной 
во многих семьях отсутствует устойчивая эмоциональная 
связь, отношения между детьми и родителями становятся 
формализованными. «Взрослые не умеют и не хотят строить 
отношения с детьми на основе равноправного диалога и не могут 
добиться позитивных воспитательных целей иными средствами, 
кроме требования безусловного послушания» [5]. 

Роль отца и матери зачастую сводятся только к удовлетворению 
физиологических потребностей ребёнка: накормить, напоить, 
обуть, одеть т.д. Говоря о внешнем облике, нужно отметить 
следующую тенденцию. В последнее время мальчиков и девочек 
одевают достаточно схоже. Практически нет отличий в цвете и 
фасоне одежды. Девочки значительно реже носят платья, одежда 
мальчиков изобилует украшениями. Если принять во внимание 
короткую стрижку у девочки и длинные волосы у мальчика, что 
тоже встречается довольно часто, то порой трудно понять какого 
пола ребёнок. Отчасти такое отношение родителей может быть 
связано с психологической безграмотностью, непониманием 
важности гендерного воспитания. А иногда проблема кроется в 
нежеланном пола ребёнка: хотели мальчика, а родилась девочка и 
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наоборот. Возложение на себя только внешней заботы приводит к 
тому, что функции родителей как воспитателей выполняют няни, 
гувернантки, различные государственные учреждения: детские 
сады, «воскресные» школы, кружки и т.д. 

Отсутствие родительских образцов полоролевого поведения 
ведёт к неумению ребёнка присвоить поведенческие формы, 
интересы и ценности своего пола, что может привести в дальнейшем 
к рассогласованию половой принадлежности и половой роли. 
Особенно остро это проявляется в неполных семьях. Как отмечает 
В. Е. Каган, психофизиологические различия пола формируются 
у детей уже в трёхлетнем возрасте [3]. Формирование же половой 
роли происходит в результате социализации личности. Большое 
значение в этом играет дошкольное учреждение. 

Лишая подростка возможности адекватного вхождение в 
социум, может привести к деформации личностного развития [6]. 
Поэтому в условиях школы необходимо системное психологическое 
сопровождение воспитательного процесса, которое должно 
включать следующие направления: 

а) психологическое просвещение, 
б) психологическую профилактику, 
в) диагностико-развивающую работу. На сегодня в Республике 

Казахстан нет действующей модели психологической службы 
школьного психолога. Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение подростка в школе будет способствовать успешному 
формированию самосознания, в том числе и полоролевой 
идентификации, укреплению не только физического, но и 
психологического здоровья личности.

Таким образом, психологическая идентификация со своим 
полом, как важная часть самосознания, формируется именно в 
дошкольном возрасте, а развивается в подростковом возрасте. 
Семья, а затем и школа помогают подростку в эмоциональном 
принятии своего пола, выработке поведенческих стереотипов 
мужского и женского поведения 

Примером тому, что проблема полоролевой идентификации 
у учащихся 5 классов существует, может служить наше мини 
исследование, проведенное на базе гимназии для одаренных детей 
им. Абая г. Павлодара. В ходе исследования была использована 
методика О. Белопольской на определение половозрастной 
идентификации. В диагностике приняло участие 46 учеников 
в возрасте 11–12 лет. В результате выяснилось, что у 7 % 

обследованных детей не сформирована половая идентификация, 
наблюдается рассогласование между осознанием и предпочтением 
пола. Например, на вопрос: «Как ты думаешь, какой ты сейчас?», 
уверенно показывает на картинку с изображением своего пола. 
«Каким ты будешь?», – выкладывает следующую возрастную 
последовательность (мальчик, затем юноша и мужчина либо 
девушка, а затем женщина). Вместе с тем на вопрос: «А каким тебе 
больше всего хотелось бы быть?», несколько подростков выбрали 
картинку с изображением противоположного пола. 

Прогноз в отношении таких детей неоднозначен. С наступлением 
полового созревания подросток самостоятельно или под влиянием 
среды может принять и освоить полоролевой стереотип поведения. 
Ситуация будет развиваться по-другому, если подросток так и 
не сможет идентифицировать свой пол с половой ролью. В этом 
случае, возможны нарушение сексуального поведения, психические 
нарушения, проблемы в коммуникациях, деформация личности.

Как видим, проблема полоролевой идентификации у 
подростков существует. На наш взгляд, помочь в её решении можно 
следующим образом. 

1 Организовать психологическое просвещение родителей 
о значимости полоролевой идентификации через создание 
родительских клубов, лекториев, публикации в СМИ.

2 Осуществлять большую индивидуализацию воспитания с учётом 
половой принадлежности подростка, формировать притягательный 
образ собственного пола и соответствующей половой роли. Основными 
методами могут быть чтение литературы, просмотр фильмов, с 
обязательной фиксацией на особенностях поведения того или иного 
героя, связанных с полом, организация сюжетно-ролевых игр.

3 Необходимо обеспечить детям полноценное общение с 
представителями своего и противоположного пола. Желательно 
проведение занятий по гендерному развитию детей, которые может 
осуществлять психолог. 

Исследуя полоролевую идентификацию у подростков, 
можно утверждать следующее. Осознание себя как представителя 
определённого пола, эмоциональная причастность к своему 
полу, принятие соответствующей половой роли имеют важное 
значение для формирования самосознания. Семья, как первая и 
наиболее значимая среда, должна формировать у полоролевые 
ориентиры. В процессе дальнейшей социализации и общение со 
сверстниками могут помочь подростку в становлении полоролевого 
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поведения. Грамотное психолого-педагогическое сопровождение 
при непосредственном участии родителей позволит своевременно 
заметить и скорректировать деформацию личностного развития, в 
том числе и связанную с полоролевой идентификацией.
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CУРЕТ CАЛУДЫ ҰНАТАМЫН. ҚҰММЕН CУРЕТ САЛУ

САТбеК Д. А.
4 сынып оқушысы, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

ШТифель г. б.
ғылыми жетекші, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

жАпАровА К. К.
оқу ісінің меңгерушісі, № 1 Қазақ орта мектебі, Ақсу қ.

Зерттеу мақсаты:
Құм терапиясының мақсаты: Балалардың  құм терапиясында  

қиял, көрнекі – бейнелік ойлауды, сөздік – логикалық ойлауды, 
көрнекііс-әрекеттік ойлауды, шығармашылық  және сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту.

Зерттеудiң өзекті мәселесi
1. Қазіргі таңда құмды  пайдаланып,сурет салу.
2. Құммен салудың өзіндік сиқыры мен емдiк қасиетi.
Ғылыми  болжамы
Құммен сурет салу – жалпыға ортақ өнер. Бүгінде зейінді 

арттыру мақсатында көбіне сәбилерді баулып жүр. Сәби үшін негізгі 
пайдасы – саусаққа тиген құм түйіршіктері бойдағы ұйықтап жатқан 
әрбір клетканы оятады екен. Ол жүйке жүйесін де тыныштандырады.

Ғылыми жоба үш негізгі бөлімнен тұрады:
І. Kіріспе. 

ІІ. Құммен сурет салудың медицинада алатын орны, ерекшелігін 
зерттеу.

ІІІ. Қорытындылау және зерттеу жұмысы бойынша ұсыныс.
Kіріспе
Алғашында құммен сурет салу – мультфильмдер, анимациялық 

фильмдер шығару үшін пайдаланылған. Сурет салудың осындай 
техникасында құмнан өзге жарма, кофе, тұз, басқа да ұсақ заттар 
қолданылады. Құммен сурет салу – 20 ғасырдың 70 жылдары 
АҚШ-та пайда болып, Батыста қанат жайған жас өнер. Қас-қағым 
сәтте әйнек бетіне құммен салынған ғажап суреттерді үп еткен жел 
немесе болмашы қимыл әп-сәтте бұзып кетсе де, осынау нәзіктікті 
көрген жан әсерсіз қалмасы сөзсіз.  Осы өнерді игерем деуші адам 
үшін ең бастысы – шеберлік, себебі суретшіден тек әйнек бетіне 
бейнелерді түсіріп қана қоймай, құмды сезіне білу қабілеті талап 
етіледі [1, с. 344]. 

Негiзгі бөлім:
Бірінші  кезеңінде (2019ж.қыркүйек-қазан-2020ж наурыз) 

анықтау эксперементі жайында мәліметтер, ақпараттық  әдіс- 
тәсілдері іздестіріп,мәліметтер жинадым.

Екінші кезеңінде (2020сәуір-тамыз) анықтау экпериментінен 
алынған материалдарға қарап, жан-жақтылығын бақылап, бояумен, 
қылқаламмен, түрлі-түсті қарындаштармен, құммен сурет салу  
жұмыстар жүргізіледі. 

Үшінші кезеңінде (2020ж.тамыз-қыркүйек) Ұсынылып 
отырған эксперименттің қорытындысы бойынша тұжырымдамалар 
жасалынады.

Мен алғашқы суретім арнайы дүкеннен құммен боя арналған 
қошқардың, сонымен қатар басқада  суретерді боядым. Қолымды 
жаттықтырыпалған соң, шынының үстіне өз ойымнан суреттер 
сала бастадым. Құммен сурет салуда адам ішкі сырын сурет 
арқылы сыртқа шығарады. Құмды алдымен даладан алып келіп, 
оны жақсылап елеуіштен  өткізу керек. Түрлі-түсті бормен, сиямен 
әртүрлі түске бояп аламыз. Құмды бояғанда ас ішетін бір  қасық 
құмға бір бор жеткілікті. Құммен суретті шының үстіне саламыз. 
Өзім қалаған суретті салуға алдымен керекті түстерді  дайындап 
аламын. Ол түстерді дайындау үшін бір күн қажет. Себебі құмды 
сиямен бояп, оны духовкада 10 минут кептіріп алып күннің көзіне 
бір күн қоямын, сол кезде ол жақсы кебеді. Келесі күні өзім таңдаған 
суретті салуға кірісемін. Бір суреттің өзі 3–4 сағатты алуы мүмкін, 
кей кезде бір күнге созылады [2, с. 218].

http://tankaz.kz/senbi/1404/%D2%9A%D2%B1%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%83
http://kaztrk.kz/kaz/culture/Kummen_suret_salu_kulash_zhajip_keledi.html
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Сурет 1 – Құммен сурет салу  

 
Сурет 2 – Дайындық кезеңдері

 Денсаулықты нығайтады
Ақсу қаласының емхана бас мамандарымен және де мектеп 

психологымен кездестім.

Сурет 3 – Мектеп психологымен кездесу

Дәрігерлер сал ауруымен ауыратын балаларға құммен сурет 
салуға кеңес береді екен. Өйткені, саусаққа тиген құм түйіршіктері 
бойдағы ұйықтап жатқан қантамырларын іске қосады екен. Жүйке 
жүйесін тыныштандырып, балаға сенімділік сыйлайтыны тағы 
бар. Негізі құмның денсаулыққа пайдасы көп. Бойдағы жағымсыз 
энергияны, суықты сіңіріп алады [3, с. 27].

Құмды елеп, жуып, тазалап, кептіреміз. Өйткені, бейненің таза 
әрі дәл шығуы құмға тікелей байланысты. Кейде жаны нәзік, кез 
келген нәрседен секем алғыш балалар болады ғой. Себебі адамға  

құмы аллергия беруі мүмкін. Сондықтан, барынша тазалыққа, 
ұқыптылыққа мән береміз. Ойға алған бейне бір сәтте шыға 
қоймайды. Суретті бірнеше рет қайта салуға тура келеді. Сонда 
ашуға берілмей, сабырлы болу керек. Шыдамсыздық танытса, жүй-
кеге салмақ түсіреді.  

Осылай ыстық құмның астында ересектер 25–30 минут, 
балалар 10–15 минут жатуы керек. Кейін жарты сағат көлеңке жерде 
демалады. Аурудан айығу үшін бұл емді 10–12 күн қайталау қажет.

Шешім: Құммен сурет салу – бұл балаға деген кішкентай 
мейрам, себебі оны балабақшада, үйде, мектепте немесе басқа 
жерде өткізуге болады. Қазіргі таңда құм анимациясы өте танымал 
және сонымен қатар оған маңызды себептері де бар. Құммен 
сурет салу өнері –жай, қолжетімді, аса қымбат емес қызықты іс. 
       Менің бoйыма cуретке деген дaрындылық aнамнан, ал анама 
нағашы атамнан берілген екен. Нағашы атам өзінің еңбек жолдарын 
суретке арнаған екен. Көптеген суреттер салған, бірақ та нағашы 
атамның бір жері үйде өзі салған портреттерді сақтамайды, таныс 
адамдарына, достарына сыйға таратып берген.

Сурет 4 – Менің бoс уақытым   

Менің aяулы анам үйде бос уaқытында сурет сaлғанды ұнaтады. 
Адам сурет салу барысында өз бойындағы бар қиыншылықты 
ұмытып, бар ынта жігерін суретке салып ұмытады. Сурет салу 
барысында  қандай бір жақсы сезімде, болашаққа көз салуға, 
алдағы уақытты көз алдына елестетуге болады. Бір сөзбен айтқанда 
адамның жүйке жүйсесі дем алады. 

Менің гипотезaмды тексеру үшiн зерттеу үш бөлімнен тұрды.
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Кесте 1

Бөлім Мақсат Қолданылатын әдістер

Бөлім
Теориялық зерттеу 

әдістері

Құм және оның қасиеті 
туралы әдебиет 

энциклопедияларынан оқып 
танысу

– Өзім ойлану
– ата-анама сұрақ қою

– 
ғаламторға,кітаптардан 

қарау қарау

2. Бөлім
Зерттеу

– Құммен жұмыс істеу 
барысында ұсақ қол 
маторикасын және 

эмоционалды сферасын 
дамытатынын білу; тіл 

табысып және бірігіп жұмыс 
істеуіне мүмкіндік туғызу

– Денсаулыққа тигізетін әсері 
қандай?

– бақылау
 – сараптама
– салыстыру

– сауалнама жүргізу

3. Бөлім
Практикада 

нәтижені қолдану

қазіргі таңда құммен сурет 
салып жүрмін. Қорытынды жасау

Мен үйде бос уақытымды арнайы үстелімде құммен сурет 
салуға арнаймын. Себебі сурет салу менің сүйікті ісім. Негізі мен 
болашақта дизайнер болғым келеді. Мен жұмыс істеп болғанда 
дайындаған түрлі – түсті құмдарым артық қалады. Сондай кезде бос 
стақанды сатып алып, ішіне жаймен құмды саламын. Стақан әдемі 
май шам қоятын ыдыс болып шыға келеді. Сосын осы сувенирді 
сатамын. Жалпы сатып алған құралдарыма 600 теңге жұмсап, дайын 
сувенирді 1000 теңгеге сатамын. Сол себепті болашақта осындай 
заттарды сатып, бизнесвумен болғым келеді.

Сурет 5 – Менің өз қолыммен жасаған сувенирім

Қорытынды
«Құммен сурет салу» тақырыбы бойынша өз ойымды қорыта 

келе құмның адам денсаулығына тигізер пайдасының өте көп 
екeндігін зeрттей келе төмендегідей ой түйдім: 

Зерттeй кeлe негізгі шараларды ұсынамын:
1. Ақсу қаламызда балаларға арналған құммен сурет салу 

үйірмелері ашылып, қолға алынса;
2. Жалпы адамның денсаулығын нығайтатын құм терапиясы 

да нүктелік емдеу терапиясы туралы жүйелі жазылған жинақ 
кітапшалары көптеп жарық көрсе;

3. Eлімізде заман талабына сай құмнан жасалынған сапалы 
сувенирлер ретінде дайындау үшін арнайы жерлердің болуы қолға 
алынса.

 ӘДЕБИЕТТЕР
1 Прутникова Т. Г., Песочная терапия .,  Көкшетау, 2011. – 344 б.
2 Қирабаев С.М., Талантты құрмет. – М., 1988. – 218 с.
3 «Денсаулық» журналы. – № 5. – 2015. с. 27–34.
4 «Қазақстан ұлттық  энциклопедиясы».,  Алматы, - 2004.-334 б.

ЭКО-КОМИКСТЕРДІң 
БАЛА ПСИХОЛОГИЯСЫНА ТИГІЗЕР ӘСЕРІ

уСиНов Д. е. 
оқушы, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназиясы, Павлодар қ. 

ҚАжығұМАр  ұ. А.
гуманитарлық ғылымдар магистрі, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 

Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия,сы Павлодар қ.

Адам үшін табиғат – ең қасиетті де қастерлі ұғым. Өйткені 
адамның өзін дүниеге әкелетін аяулы да асыл жан анасы болса, 
адамның табиғатты «Ана» деп құрметтеуінде өте үлкен мән жатыр. 
Адамның табиғатсыз өмір сүруі мүмкін емес. Себебі адам өзіне 
керекті, қоректі заттардың бәрін табиғаттан алады. Сан ғасыр бойы 
халқымыз кең далада өзін аялаған табиғат аясында көшіп-қонып 
тіршілік еткен. Табиғатқа аялы алақан, жылы жүрек сезімі мен 
көздің қарашығындай қамқорлық керек екеніне ерекше мән берген. 

Өкінішке орай, қазіргі таңда адамдардың жер-анамызға тиесілі 
жанашырлық танытпай отырған жайы бар. Бүгінгі күні адамның 
белсенді әрекеті Жерге қалпына келтірілмейтін зиян келтіруде. 
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Адамның табиғатқа әсері мыңдаған жылдар бойында қалыптасқан 
табиғи жүйелерді өзгерту, сондай-ақ, топырақты, су көздерін, 
ауаны ластау арқылы жүзеге асуда. Зиянды газдардың шығындары 
біз тыныс алатын ауаны ластайды. Жағылатын оттың орасан зор 
мөлшері Жердегі климаттың жылынуына әкеліп соғады. Ал халық 
қолданып жүрген пластиктің қауіпі адамдар үшін де, жан-жануарлар 
үшін де өте қауіпті. Қазіргі таңда жануарлардың шамамен 800-дей 
түрінің пластикті жеп қоюына байланысты және пластикпен улану 
салдарынан жойылып кету қаупі төніп тұр. Бұндай олқыдықтардың 
алдын алуды іске асыратын экологиялық тәрбие мен білім беру – 
қазіргі таңдағы айқын бағыттардың бірі. 

Айқын бағыт жолында барша оқырманды қызықтыратын 
комикстер тек оқу ғана емес, сонымен қатар тәрбиелік функцияларды 
да орындай алады. Түсіну мен моральдық бағалауды қажет ететін 
кез-келген, тіпті ең қиын өмірлік жағдайды комикс беттерінде 
оңай модельдеуге болады [1, 240 б.]. Комикстер бізді сол мәселе 
төңірегінде ойланып, одан шығудың мүмкін жолдарын қарастыруға 
итермелейді. Сондықтан эко-комикстерді эко-тәрбие мен эко-
сауаттылықтың негізі етіп қарастыру аса маңызды. 

Бүгінгі күні бүкіл адамзаттың алдында тұрған өмірлік маңызы 
бар ауқымды мәселелердің ішінде табиғатты қорғау мәселесіне 
ерекше көңіл бөлінуде. Бүкіл елде бастау алған эко-еріктілер жасағы 
қоршаған ортамыздың күзетшілері іспеттес. Мектеп оқушылары 
арасында өтетін «ЭKO-Әлем» ойыны да өз есебінен экологиялық 
сауаттылықты қалыптастырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың осы жылғы мектеп бағдарламасына «Балалардың 
экологиялық білімі» пәнін енгізу туралы берілген тапсырмасы 
елімізде экологиялық тәрбиені қалыптастырудың аса қажет екенін 
аңғартады. Осы тұста өскелең ұрпақтың бойында қоршаған ортаға 
деген сүйіспеншілік пен жанашырлықты балалар мен ересектердің 
аса қызығушылықпен оқитын комикстері арқылы қалыптастыру 
жұмыстың өзектілігін айқындайтыны сөзсіз. 

Сурет 1 – Манга Хокусай, 19 ғ. басы

Ең алдымен, комикс ұғымының мағынасын ашып алайық.
Комикстің көптеген анықтамалары бар, бірақ тұтастай алғанда 

олардың барлығы «Комикс – бұл кез-келген оқиғаны баяндайтын 
суреттер тізбегі» деген пікірге ұштасады. Көптеген зерттеушілердің 
пікірі бойынша, комикс –бұл әңгімелеу мен визуалды әрекеттің 
бірлігі. «Комикстердің мәні» кітабының авторы Скотт МакКлауд, 
«бірізді кескіндер» деген қысқаша анықтамамен қатар «жапсарлас 
суреттер және мағыналық бірізділіктегі тағы басқа суреттер» деген 
толық анықтама береді [2, 222 б.]. Ал француз профессоры Жордж 
Садул комикстерді «суреттердегі әңгімелер» ретінде таныды [3]. 

Кей мемлекеттерде суретпен салынған шығармалардың өзіндік 
атауы бар. Француз тілді елдер комиксті bande dessinée, яғни 
суретпен салынған лента десе, жапониялық комикстер манга, ал 
қытайлық манхуа деп аталады. 

Сурет 2 – «Монье» криптографиялық ойынының тарихы
Родольф Тёпфер, 1830 ж. 
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Өнердің бұл түрі әр мемлекетте әртүрлі жолмен дамып отырды. 

Еуропалықтар олардың дәстүрлері 1827 жылы швейцариялық 
Родольф Тёпфер басталды деп санайды (2-сурет). Ал американдықтар 
комикс дәстүрлерінің шығу тегін Ричард Ф.Аутконың 1890 
жылдардағы «Сары бала» газетінен көрді (3-сурет). 

Сурет 3 – «Сары бала» Ф. Ауткон, 1890 ж.

Жапондық суретші укиё-э Хокусай (1-сурет) 19 ғасырдың 
басында Манга комикстер мен мультфильмдер үшін жапон терминін 
кеңінен таратты.

4-сурет

Комикстердің баланың дамуына тигізер әсерін зерттеп саралау 
үшін Торайғыров университетінің психология және педагогика 
ғылымдарының PhD докторы, қауымдастырылған профессор 
Нургалиева Муршида Елубаевнамен Zoom платформасы арқылы 
сұхбаттастым (4-сурет). 

Сұрақ: Муршида Елубаевна, комикстерді оқу баланың дамуына 
қандай әсерін тигізеді?

Жауап: Комикс – оқырман мен автор арасындағы қарым-
қатынастың ерекше тәсілін қамтитын өнердің ерекше түрі. Суреттер 
сюжеттің жалпы көңіл-күйін, көңіл-күйдің көптеген реңктерін де 
дәлірек жеткізеді, ал балалардың бейнені және символдар арқылы 
оқиғаны қабылдауы «жалаң мәтінге» қарағанда көбірек ақпарат 
береді. Қазіргі таңда балалар мен ересектердің арасында аса жоғары 
сұраныс пен  кең танымалдыққа ие «суретті хикаяттар», яғни 
комикстер балалардың өсіп жетілуіне де зор үлесін тигізеді. 

Біріншіден, баланың сөйлеу машығы жақсы дамиды. Себебі 
олар бір-бірімен байланысқан суреттерді көре отырып, оқиғаны 
басқаша түсіндіріп бере алады. Сондай-ақ, комикстің құрылымына 
сай (бос орындардың көп болуына байланысты) балалар 
кейіпкерлердің адами сипаттамаларын өздері ойластырады.

Екіншіден, оқуға ынталандырады. Бала суретті қарап қана 
қоймай, кейіпкерлердің не туралы сөйлесетінін білуге қызығушылық 
танытады.  

Үшіншіден, бала болжап үйренеді. Комикстердегі басты назар 
әңгімелеуге емес суреттердегі іс-әрекеттерге бағытталғандықтан, 
суреттер мен тіркес сөздер балаларға оқиғаның қалай құрылатынын 
түсінуге көмектеседі. Яғни логикасын дамытады. 

Төртіншіден, сауаттылығын арттырады және егер комиксті 
өзге тілдің түпнұсқасы арқылы оқыса, сол тілді үйрену қабілеті 
арта түседі.  

Оқытудың ескі құралы – мәтіндік ақпараттар көлемі мен 
қабылдау деңгейінің төмендігі салдарынан өзінің тиімділігін 
жоғалтуда. Ал оның орнына мәтіндік ақпараттардың орнын басатын 
көптеген графиктік кескіндер, схемалар, комикстер туындай 
бастады. Бүгінде олардың алуан түрлілігі тез артып келеді.  

Ғаламды жаулаған экологиялық мәселелердің мәнін эко-
комикстер арқылы жеткізу – заман талабынан туындайтын 
қажеттілік деп білеміз. Себебі эко-комикс негізгі идеяның түйіндеме 
нүктелерін анықтай отырып, бейнені оқиғаны, құбылысты қабылдау 
процесінде қажетті екпіндерді дұрыс орналастырады және адамның 
назарын басты мәселеге аударуға көмектеседі.

Оқушылардың эко-комикстарға деген қызығушылығын 
анықтау үшін гугл формасы арқылы сауалнама жүргіздік 
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Оқушыларға 2 форматтағы экологиялық  жұмыс ұсындым.  

Біріншісі мәтін болса, ал екеншісі өзім жасаған  шағын суретті 
әңгіме (1-кесте).  

Кесте 1
Мәтін Өзім жазған шағын суретті әңгіме

«Қағаздан жасалған» кофе 
ішуге арналған тек бір реттік 

стақандардың ішкі жабын 
қабаты жұқа полистирол 
орамамен оралған. Бұл 

ораманың кесірінен беткі 
жабын қабаты қағаздан 
жасалған ыдысты қайта 

өңдеу мүмкін емес. Оның 
адамға тигізер зияны зор.

Полистирол қақпағы 
ыстық сұйықтықпен 

жанасса, зиянды зат бөліп 
шығалады. Сол үшін бұл 

бір реттік ыдысты көп 
реттік қолданысқа ие басқа 
ыдыспен алмастыру қажет.  

С а у а л н а м а  с і л т е м е с і :  h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m /
f o r m s / d / e / 1 F A I p Q L S d o E M v B a D E b j 9 _ a N z o q b E l u S H 0 -
grTtVAOY4SML25yZReStuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0. 

Оқушылардан жүргізілген сауалнама қорытындысы

Риснуок 5

Сауалнамаға қатысқан сыныптастарымның жауаптарын 
қорытындылай келе эко-комикстер жаңа заман талабына сәйкес 
балалардаң қызығушылығын арттырып қана қоймай, эко-
тәрбие мен эко-сауаттылықты қалыптастыратын оқу құралы 
бола алады деген қорытынды шығарамыз. Себебі комикстердің 
оқушыларды қызықтырып, білім алу процесінің тиімділігін 
арттыратындығы оқушылардың жауаптарынан анық байқалады. 
Себебі сауалнамаға қатысқан 26 бала толықтай эко-комикске деген  
қызығушылығын танытты. 

Экологиялық тәрбиені қалыптастыратын комикстердің негізгі 
артықшылықтарын атап өтейік: 

1) оқуға деген ынтаны арттырады, өйткені комикстер қабылдау 
мен білім алудың эмоционалды-сезімдік жағына бағытталған;

2) оқу материалын оқу және есте сақтау процесін жеңілдетеді, 
өйткені ол жеңілдетілген визуалды түрде ұсынылған;

3) сурет салу қабілеті бар оқушылар «тұтынушы» ғана емес, 
білім беру өнімін құруда «серіктес» бола алатын шығармашылық 
білім беру процесіне қатысады;

4) эко-комикстер жаңа білім алу үшін де, сондай-ақ бұрын 
зерделенген экологиялық материалды бекіту үшін де пайдаланылуы 
мүмкін.

Қорытындылай келе, комикс балаларды оқуға тартудың 
тамаша құралы болып табылатындығына көз жеткіземіз. Комикстер 
балалардың кітапқа деген үлкен қызығушылығын оятып, олардың 
қиялын және шығармашылық ойлауын дамытуға ынталандырады. 
Қай заманда  болсын өзекті болып табылатын экология  мәселесі 
әр уақытта қозғалып, қоғамнан тыс қалмауы қажет екені анық. Сол 
себепті балалардың бойында экологиялық тәрбие мен экологиялық 
сауаттылықты қалыптастыруда орасан зор қызығушылық тудырып 
отырған комикстердің мәні аса жоғары.

Осы зерттеу жұмыстарын негізінде эко-комикстер балалардың 
бойында эко-тәрбиені қалыптастыруда зор үлес атқаратыны 
дәлелденді. Сонымен қоса тек эко-білім беріп қана қоймай, бала 
дамуына да үлкен ықпалын тигізеді.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Лелюх С. В., Сидорчук Т. А., Хоменко Н. Н. Развитие 

мышления, воображения и речи дошкольников – Ульяновск: 
ИПКПРО, 2003. – 240 б.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoEMvBaDEbj9_aNzoqbEluSH0-grTtVAOY4SML25yZReStuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoEMvBaDEbj9_aNzoqbEluSH0-grTtVAOY4SML25yZReStuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoEMvBaDEbj9_aNzoqbEluSH0-grTtVAOY4SML25yZReStuw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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2 Скотт  Макклауд Комикстің мәні – Tundra Publishing, 1993 

ж. – 222 б.
3 Жордж Садул, Киноның жалпы тарихы – 1 том: Искусство, 

1958.

6.16 Әлеуметтік жұмыс: тәжірибе және перспективалар
6.16 Социальная работа: опыт и перспективы

ЕРІКТІЛЕР ҚОЗҒАЛЫСЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРДІң 
ӘЛЕУМЕТТІК БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ 

ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

МейрАМ А., СейТҚАзы Д.
8 сынып оқушылары, Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған  

лицей-интернаты, Павлодар қ.
КуСАиНовА А. у.

Өзін-өзі  тану пәнінің мұғалімі, Облыстық  көп  салалы  дарынды  балаларға  
арналған лицей-интернаты, Павлодар қ.

Соңғы онжылдықта әртүрлі ғылыми пәндер тұрғысынан 
әлеуметтік құбылыс ретінде еріктілікке қызығушылық кеңінен 
байқалды.  Еріктілік феномені тарихи, психологиялық, құқықтық 
салада, экономика, әлеуметтану, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік 
жұмыс, әлеуметтік психология салаларында көп зерттеледі.  Ғылыми 
әлемде жастардың ерікті әлеуметтік әрекеттері қазіргі кезде 
қоғамның көптеген әлеуметтік мәселелерін шешуге көмектесіп 
қана қоймай, сонымен бірге жас жігіттер мен қыздардың әлеуметтік 
маңызды қасиеттерін дамытуға, олардың белсенді өмірлік 
ұстанымдарын қалыптастыруға ықпал ете алады деген пікір бар.  
Сондықтан еріктілер қозғалысының білім беру мүмкіндіктерін 
зерттеу ерекше өзекті болып табылады.  Зерттеудің өзектілігі 
қоғамның дамуы үшін әлеуметтік белсенді адамдар қажет 
екендігімен байланысты.

Зерттеу жұмысының мақсаты – еріктілер қозғалысының 
жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігіне әсерін зерттеу.

Кез-келген қоғам жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігін 
ынталандырмаса дамымағандық проблемасына тап болады. 

Әлеуметтік белсенділік - мәселелерді шешуге саналы түрде 
бағытталған іс-әрекет. Әлеуметтік белсенділік арқылы жеке адамның 

мәдени дәрежесіне, білім деңгейі мен икемділігіне, қоршаған 
ортамен қарым-қатынасына беруге болады. Қоғамдағы өзгерістер 
адамдардың әлеуметтік белсенділікгіне тікелей байланысты 
болып келеді.

Еріктілікке негізделген волонтерлік қызмет жасөспірімдер 
арасында кең таралған әлеуметтік белсенділік түрлерінің бірі 
болып табылады. Бұл әсіресе жасөспірімдер үшін өте маңызды, 
өйткені бұл әр түрлі қызмет саласында өзін-өзі байқап көруге, 
өмір жолын таңдауды анықтауға мүмкіндік береді. Жасөспірімдік 
шақ өте белсенді, дүниетанымы кең, білімге құштар шақ. 
Сондықтан өз зерттеуімізде жасөспірімдік шақтағы оқушыларды  
таңдауды ұйғардық.

Зерттеу жұмысында Облыстық көп салалы дарынды балаларға 
арналған лицей-интернатындағы жасөспірімдерден еріктілер тобын 
құрып, әлеуметтік белсенділігіне талдау жасадық. 

2019–2020 оқу жылында лицейдегі 14–16 жас аралығындағы 
жасөспірімдердің саны 120 оқушы болып шықты.  Жасөспірімдер 
арасынан еріктілер тобын құрмай тұрып, оқушылардан жоғары 
сынып еріктілерімен бірлесе сауалнама алдық.

Сауалнаманың мақсаты оқушылардың еріктілер жайлы жалпы 
білімдері, көзқарастары жайлы мағлұмат алу, еріктілер тобына 
қызығушылықтарын туғызу.

Сауалнамаға барлығы 120 жасөспірім қатысты. Оның 65 % қыз 
бала, 35 % ер бала.  Сауалнаманың нәтижесі келесідей:

«Әлеуметтік белсенділіктің қандай да бір түріне қатысасыз ба?» 
сұрағына 47 % жауапберушілер ешқандай әлеуметтік белсенділікке 
қатыспайды, 43 % үйірмелерге қатысуда, 8 % жауап беруге қиналды, 
2 % ешқайда қатысқылары келмейді. Осыдан шығатын қорытынды 
оқушылардың көбі уақыттарын бос өткізуде. Сауалнама нәтижесі 
бойынша лицейдің жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігі төмен 
және бұл процеске қатыспайды деген қорытынды шығады. 

«Достарыңа қол ұшынды созасың ба?» деген сұраққа 52 % 
кейде, 40 % үнемі, 8 % жоқ деген жауап берді. Лицейде жиі болмаса 
да көмектесе алатындар және әрқашан көмектесетіндер бар екен.

«Еріктілік деген не?» деген сұраққа 63 %-ы бұл мұқтаж 
жандарға, сондай-ақ оны жақсарту үшін қоршаған әлемге ерікті, 
ақысыз көмек деп жауап берді; 14 % – әлеуметтік шаралар;  
10 % – бұл ерікті ақысыз еңбек, жұмыс, қызмет; 5 % бұл ерікті қоғам 
деп жауап берді; 4 %-ы бұл әлеуметтік қолдау деп жауап берді. 
Осы сұрақтың арқасында мен еріктілік дегеніміз көмекке мұқтаж 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
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жандарға, сондай-ақ оны жақсарту үшін қоршаған әлемге ерікті, 
ақысыз, жанқиярлық көмек екенін аша алдым.

«Жасөспірімдер арасындағы еріктілікке көзқарасыңыз 
қандай?» сұрағына жауаптар 51 % бұл жасөспірімдердің әлеуметтік 
белсенділігін дамытудың жақсы әдісі деп санайды, 33 % бейтарап, 
10 % қарапайым құбылыс, 4 % уақытты босқа өткізеді, 2 % жауап 
беруге қиналады. Сондықтан волонтерлік – бұл жасөспірімдердің 
әлеуметтік белсенділігін дамытудың жақсы тәсілі.

«Қалай ойлайсыз, қоғамға еріктілер керек пе?» Респонденттердің 
90 %-ы иә қажет деп санайды, 5 %-ы жоқ, 5 %-ы жауап беруге 
қиналады.

«Сіз еріктілік жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігінің 
маңызды факторы деп ойлайсыз ба?» деген сұраққа, респонденттердің 
71 %-ы «иә» деп жауап берді, бірақ 23 %-ы «жоқ» және 6 %-ы жауап 
беруге қиналады. Осыған қарамастан, еріктілік жасөспірімдердің 
әлеуметтік белсенділігінің маңызды факторы болып табылады.

Жасөспірімдердің пікірінше, еріктілікке қатысудың негізгі мотиві 
– бұл 44 % көп жағдайда көмекке деген қажеттілік, 35 % қарым-
қатынасқа, 15 % қол жеткізуге, 6 % көңіл көтеруге деген мұқтаждық.

Респонденттердің достарының еріктілік қозғалысқа қатысуы 
туралы сұраққа 51 % иә, 33 % жоқ, 16 % жауап беруге қиналды.

Респонденттердің еріктілер қозғалысына қатысуы туралы 
сұраққа 67 % «жоқ» деп жауап берді, тек 19 % «иә» деп жауап берді, 
ал 14 % жауап беруге қиналды.

Еріктілерде ең алдымен жұмыс сапасы 20 %, 19 % жауапкершілік, 
15 % қайырымдылық, 14 % энергия, 4 % көпшілдік, 3 % стресске 
төзімділік болуы керек, ал барлық қасиеттер 19 % құрайды деген 
нәтиже шықты.

Сауалнама нәтижесінен оқушылардың арасында еріктілер 
тобының мақсатын білмейтіндері бар жасөспірімдер көрінді. 
Оқушылардың кей бөлігі еріктілер қатарында болып, халыққа 
риясыз қызмет еткілері келетіндерімен көзге түсті. Осыған 
орай жоғары сыныптың еріктілер тобының жетекшілігімен 
жасөспірімдер еріктілерінің тобын құрдық. Еріктілер тобындағы 
оқушылардың қызығушылықтары әртүрлі болғандықтан, түрлі 
бағытта жұмыс атқарылды. Атап айтсақ,  салауатты өмір салтын 
насихаттау, экологияны қорғау, әлеуметтік көмек, патриоттық 
бағыт, шығармашылық бағыт және т.с.с. 

Еріктілер тобына 50 оқушыны өз еріктерімен қабылданды. 
Бірлесіп жоспар құрылып, бағыттарды анықталып, оқушылар бағыт 

бойынша топтастырылды. Бұл топтасу бір жағынан сыныптардың 
бір-бірімен тығыз байланыста болуға септігін тигізсе, екінші 
жағынан өздері елге пайда әкеле алатындары оқушыларды одан 
әрі қанаттандыра түсті.  

Барлық оқушылар 5 бағыт бойынша жұмыс атқарды, әр бағытта 
оқушылар саны 10 болды. Әр бағытқа басшы болып жоғары сынып 
еріктілерінен оқушылар сайланды. Енді әр топтағы оқушылардың 
жұмыстарына талдау жасайық.

Бірінші бағыт патриоттық, бұл бағыт бойынша оқушылар 
түрлі мектепішілік сайыстар, сынып жетекшілермен бірлесе сынып 
сағаттар, мектепішілік іс-шаралар өткізілді. Оқушылар арасында 
патриоттық тақырыптағы өлеңдер оқу челленджтері өткізілді. 
Аптаның алғаш күні ҚР әнұраны және лицей әнұранымен басталды. 
Әр бейсенбі сайын таңғы уақытта бүкіл мектеп болып патриоттық 
әндер шырқалды. Осындай шаралар лицей оқушыларының бойында 
патриоттық сезім, рух оятуға бағытталды. Туған жерге тағзым 
жобасының аясында өңіріміздегі ескерткіштер, қасиетті жерлер, 
туған ауылдары жанында селфи түсіріліп, баяндап беру туралы 
сайыстар өткізіліп отырылды.

Екінші бағыт экологиялық, мұнда жасөспірімдер мектепті 
гүлдендіру, жазда мектеп ауласын көгалдандырумен, қажетсіз 
қағаздарды жинап, тапсырумен, пластик қақапағын жинаумен 
айналысты.  Пластик қақпақтарын жинап, «Клуб добряковке» 
тапсырды. Мақсаты, қатты дертке шалдыққан кішкентай 
бүлдіршіндерге көмек. Әр сыныптан кем дегенде бір 5 литрлік 
ыдысқа толы қақпақтар тапсырылды. Бұл балалардың экологияға 
деген сезімдерін оятса, екінші жағынан жанашырлыққа үйретеді. 
Қажетсіз қағаздар мектеп бойынша жиналды, мұнда оқушылар 
тек сыныптарымен ғана емес, ата-аналарымен де, мұғалімдерімен 
де, туыстарымен де бірлесе жинады. Бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, бірлесе бір тонна қағаз тапсырып, шыққан құнға 
жануарлар үйіне көмек берілді (cурет 1). Мысық пен иттерге 
арналған тамақтар, памперстер, пеленкалар сатылып алынды. 
Еріктілер тобындағы оқушылар сондағы жағдайды көрсету 
мақсатында видео түсіріп, лицей оқушыларына көрсетті.
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Сурет 1 – «Қажетсіз қағаздарды жинап, 
жануарларға көмектес» науқаны

Үшінші бағыт салауатты өмір салтын сақтау. Бұл бағыт 
бойынша оқушылар денешынықтыру мұғалімдерімен бірлесе, 
спорттық ойындар, эстафеталар ұйымдастырды. Түрлі жарыстарға 
қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Таңғы уақытта аптасына 
бір рет жаттығу жасалынып отырса, үлкен үзіліс сайын мектеп 
дәлізінде музыка қойылып, би билеп отырды. Аптасына бір рет 
салауатты өмір салтын сақтау жайлы медбикемен, психологпен 
кездесулер өтіліп тұрды. Осымен қоса, сынып жетекшілермен 
бірлесе сынып сағаттары да ұйымдастырылып отырды. Оқушылар 
арасында салауатты өмір салтын сақтау бойынша челленджтер 
ұйымдастырылып отырылды.

Келесі бағыт әлеуметтік көмек. Мұнда оқушылар күз, қыс 
мезгілінде қарттар үйіне барып, аула тазартуға көмектесті. Қарттар 
үйінде ата-әжелермен бірге уақыт өткізетін күндер белгіленді. Сол 
күндері мектептен шашки, шахмат, тоғызқұмалақ, нарды ойнайтын, 
сурет салатын, тоқыма тоқитын, тігуді ұнататын оқушылармен бірге 
қарттар үйінде ата-әжелермен тиімді уақыт өткізіліп отырылды, 
оқушылар үлкен адамдардың барған сайын баталарын алып, қуанып 
отырды. Бөбектер үйіне оқушылар сыныппен бірлесіп жайлықтар 
алып, көмектесті. Мектепке жол акциясында да өз септіктерін тигізуге 
тырысты. Жоғары сынып оқушылары төменгі сынып оқушыларына 
түсінбеген тақырыптарын талдауға көмектесті. Ауылдық жерден 
келіп, жаңа ғана мектеп табалдырығын аттаған оқушыларға ағылшын 
тілін жетік меңгерген оқушылар кішігірім үйірме ұйымдастырды. 

Соңғы бағыт шығармашылық. Осы топтағы оқушылар өтілетін 
шаралардың декарациясын дайындап, сценарийін жазады. Қарттар 
үйіндегі ата-әжелерге және балалар үйіндегі бүлдіршіндерге 
концерт дайындап, қойып отырды. Мектепішінде, мектептен тыс 
квест ойындарын дайындап, ұйымдастырып отырылды. Кітап оқу 
күні ұйымдастырылып, лицей оқушыларын кітап оқуға шақырды. 
Лицей оқушыларының отбасыларымен онлайн кездесулер өтіліп 

отырылды. Тақырыптар отбасылық тәрбиеге, дәстүрге қатысты 
болды. Мектепте барлық оқушыларға арналған терең мағыналы, 
ой тастайтын кино кештері ұйымдастырылып, артынан киноның 
мазмұны талданылды. 

Бастапқы еріктілер саны аз болғанмен, алғашқы шаралардан 
кейін оқушылардың қатары көбейе бастады. Оқу жылының соңында 
еріктілер тобына қосылған оқушы саны 73 оқушыны құрады

Оқу жылының соңына дейін жасөспірімдердің еріктілер 
тобының саны 23 оқушыға өсті. Сауалнама өткізген 120 оқушының 
73 (60,8 %) оқушысы еріктілер тобына қосылып, 10 оқушы 
қызығушылық танытты. 

Еріктілер тобына қосылуға не себеп итермеледі деген 
сауалнамаға, оқушылар қызықты, бірлесе ұйымдасқан шаралардың 
көп болуы, өзіңді керек сезінуіміз, осы іс-әрекет арқылы өзімізді 
бақытты сезінуіміз деген жауаптар алдық. 

Келесі оқу жылында еріктілер тобының жұмысы жалғасын таба 
ма деген сауалнамаға, еріктілер қатарындағы оқушылар бірден «иә» 
деген жауап қайтарды. 

Жыл соңында алынған қорытынды сауалнама нәтижесі 
бойынша:

«Жасөспірімдер арасындағы еріктілікке көзқарасыңыз 
қандай?» сұрағына бастапқыда 51 %  бұл жасөспірімдердің 
әлеуметтік белсенділігін дамытудың жақсы әдісі деп санаған, қайта 
сауалнама алғанда бұл көрсеткіш 68 %-ке дейін жоғарлады.

«Қоғамға еріктілер керек пе?» сұрағына «иә» деген жауап  
4 %-ға өсті.

«Сіз еріктілік жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігінің 
маңызды факторы деп ойлайсыз ба?» деген сұраққа, 71 %-ы «иә» 
деп жауап берген болатын алғашқы сауалнамада, оқу жылы соңында 
бұл көрсеткіш 7 %-ға дейін жоғарлады.

Жасөспірімдер жыл соңындағы есептік жиналыста еріктілер 
қатарына қосылғаннан бері, өздерін қоғамға қажет екендерін 
сезінетін болғандары, бос уақыттары тиімді, пайдалы өтетіндеріне 
ризашылықтарын білдірді. Осыдан шығатын қорытынды еріктілер 
қозғалысы жасөспірімдердің бос уақыт өткізулеріне оң әсер етеді.

Еріктілер қатарындағы оқушылардың мінез-құлқын, бос 
уақыттарын зерттей келе, тиімді екендеріне көз жеткіздік. Себебі, әр 
оқушының қаншалықты қызыға жұмыс атқарғандары, сол арқылы 
өздерін дамыта білгендері, бойындағы қасиеттерін одан әрі аша 
білгендері көрінді. Еріктілер қозғалысы арқылы риясыз көмек, 
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халыққа қызмет ету, жанашырлық, көмек қолын созу, пайдалы 
іс туралы білімдерін ұшталғандары көрінеді. Болашақта осындай 
белсенділікпен айналысқан оқушылар салиқалы, білімді, зергер, 
иманды ұрпақ болып шыңдалады. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан жаһандық әлеуметтік, 
экономикалық, саяси және мәдени өзгерістер жас ұрпақ тәрбиесіне 
жаңа талаптарды қойып отыр. Білім беру тұжырымдамасында атап 
көрсетілгеніндей, дамушы қоғамға таңдаулы жағдайда шешім 
қабылдай алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, ұтқырлық, динамизм, 
сындарлылығымен ерекшеленетін, елдің тағдыры үшін, оның 
әлеуметтік жағдайы үшін жауапкершілікті сезінетін бастамашыл 
адамдар қажет. Осыған байланысты жасөспірімдердің әлеуметтік 
белсенділігін дамыту проблемасы ерекше өзектілікке ие болады.

Зерттеуімізді қорытындылай келе, біз зерттеудің басты 
мақсатына қол жеткіздік, атап айтқанда, жасөспірімдер арасындағы 
білім беру мекемесінде еріктілік жасөспірімдердің әлеуметтік 
белсенділігін дамытудың негізгі факторы болуы мүмкін екенін 
анықтадық.

Біздің зерттеулеріміз көрсеткендей, жастардың ерікті 
әлеуметтік әрекеттері қазіргі кезде қоғамның көптеген әлеуметтік 
мәселелерін шешуге көмектесіп қана қоймай, сонымен бірге 
әлеуметтік маңызды қасиеттердің дамуына ықпал етеді. 

Әлеуметтік белсенділік заманауи қоғамның мүшесі ретінде 
тұлғаға айналудың күрделі және көп қырлы процесі ретінде 
қарастырылады.

Жас ұрпақтың қалыптасуына әсер ететін факторлардың 
саны көбейіп, бұл ықпал көпқырлы және қарама-қайшы сипатқа 
ие болуына байланысты, жеке тұлғаның әлеуметтік қызметінің 
тақырыбы ерекше өзекті болды.

Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған лицей-
интернатының жасөспірімдердің әлеуметтік белсенділігін дамытуда 
маңызды рөл атқарады. Толыққанды волонтерлік қозғалыстың 
құрылуы мен жұмыс істеуі жасөспірімдердің әлеуметтік 
белсенділігінің маңызды формасы болып табылады.

Жасөспірімдерді әлеуметтік белсенділікке тарту, еріктілер 
іс-шараларына қатысу  мотивіне сүйену керек, зерттеуді талдауға 
сәйкес, респонденттердің көпшілігі көңіл көтеруге емес, көмек пен 
байланысқа мұқтаж екенін сезінеді. 

Зерттеу гипотезаны растады: еріктілер қозғалысын 
жасөспірімдердегі әлеуметтік белсенділіктің даму факторы ретінде 
қарастыруға болады.

Сондықтан білім беру ортасында еріктілікті белсенді түрде 
дамыту қажет, өйткені бұл тек ең жақсы адамгершілік және 
азаматтық қасиеттерді ашуға мүмкіндік бермейді, жауапкершілікті 
дамытады, ең бастысы қоғамға нақты пайда әкеледі, әлеуметтік 
серіктестік орнатады.
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